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Rencana perjalanan
Astoetik

2018

1

JANUARI

2

FEBRUARI

3

MARET

5

Pengenalan Media “BatikJogja.Net”, Launching New
SNI Astoetik

6

Pengenalan Media “BatikJogja.Net”, Launching New
SNI Astoetik

7

Launching Produk Baru Kompor Listrik Rumah Tangga
(E-Stove)*, Sosialisasi dan Promosi Batik Merdeka #4
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Pengenalan Media “AlatBatik.co.id”

Mini Workshop Kaos Batik, Update Pricelist #4
Astoetik 2018
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03

Program Customer of the Month

4

8

Semua
akan terjadi
jika ada dukungan
dari sahabat Astoeik

PMCT 4th Anniversary Syukuran Workshop Baru

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

Batik Merdeka #4, Pengenalan Printer Plotter Pola
Batik (P3B)
Soft Launching Canting Listrik Portable

SEPTEMBER

Workshop Batik Short Course kerjasama Pascasarjana UNY, Lomba
Artikel Blog & Weﬁe Astoetik #3, Lomba Motif Batik by Moro #2, Soft
Launching Canting Listrik Portable

OKTOBER

Pengumuman Lomba, Launching Canting Listrik
Portable, Mini Workshop Printer Plotter Pola Batik (P#B)
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NOVEMBER

12

DESEMBER
Launching Majalah Astoetik #6, Soft Launching Astoetik

Workshop #7 ToT Guru “Batik Lanjut” kerjasama dengan
Mitra (BIC)

Re-Born (Paraﬁn - Klowong - Tembokan)

Pelopor
Alat Batik

Ber-SNI

Seiring dengan era perdagangan bebas, dunia usaha atau
industri Indonesia telah dan sedang
dihadapkan pada berbagai persaingan
perdagangan yang sangat ketat dalam
memasarkan barang dan jasa yang
dihasilkan baik dari sisi pemenuhan
standar atau spesiﬁkasi negara tujuan
ekspor maupun sistem penilaian
kesesuaian untuk meningkatkan daya

saing atau keberterimaannya di pasar
global.
Hal ini menjadi kunci dan
syarat agar suatu barang dan jasa
mampu memasuki pasar internasional
dan mampu menghadapi persaingan,
termasuk dalam rangka pengembangan potensi daerah, untuk itu
sangat pen ng bagi suatu produk
berser ﬁkasi SNI untuk memenuhi

......

Terdapat Simbol Pemanas SNI
Sebagai penanda dimana letak pemanas
kompor tersebut

......

..... .

......

......

Kenali ciri2 Kompor SNI Astoe k:

..... .

......

jaminan mutu dan kualitas produk.
Setelah melalui proses yang
panjang akhirnya pada 2017 Astoe k
mendapatkan Ser ﬁkasi SNI dari BSN
yang ar nya merupakan pelopor alat
ba k listrik ber-SNI pertama asli
Indonesia.

Terdapat Isolator

Sebagai penghambat arus listrik
ke skala pemanas (potensio)

......

......

ASTOETIK
ON
OFF

..... .

......

Terdapat Sticker garansi

......

......

SNI IEC 60335-2-9:2010
LSPr-013-IDN

..... .

......

SNI IEC 60335-2-9:2010
LSPr-013-IDN

......

Sisi Depan

Sebagai penanda berakhirnya garansi
kompor ( 6 Bulan )

Terdapat Simbol & No. SNI

Sebagai penanda dan untuk pengecekan
bahwa kompor sudah ber-SNI

Terdapat sticker Spesifikasi
Sebagai penanda informasi terkait produk

Terdapat sticker QC
Sebagai penanda bahwa kompor sudah
teruji kualitasnya sebelum dipasarkan

QC

Menggunakan Kabel &
Tusuk Kontak SNI
Bagian dari pemilihan kualitas bahan baku
yang ber-SNI demi kualitas produk
terjamin bagus

Sisi Belakang
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www.astoetik.com

Hubungi kami
astoetik

astoetik

Mau Membatik?

0813 2513 1111

Sanggar dan Toko Batik Astoetik

Ya Astoetik...

(0274) 4398022

info@astoetik.com
www.astoetik.co.id

SANGGAR & TOKO BATIK
“ASTOETIK”
Jeblog Rt02, Tirtonirmolo,
Kasihan, Bantul, Yogyakarta
Indonesia - 55181
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PRICE LIST ASTOETIK
EDISI MEI 2018

Ma
Membati ?
Y
Astoeti ...

Temukan Kami
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Kompor Batik

N a m a B a ra ng

N o M o de l

H a rga

Ke t e ra nga n

Peralatan Batik

Í MÖ MĘMǾMŌŊ

Harga

Ko mpo r Standar
(alumunium)

A -SD003

Rp

310,000

T e g: 220V A C, D a ya : 200W (M ax),
Ko ntro l P emanas: M anual (Skala
P emanas), Wajan: Standar/ Khusus

Ko mpo r Standar (tanah
liat)

T-SD002

Rp

325,000

T e g: 220V A C, D a ya : 200W (M ax),
Ko ntro l P emanas: M anual (Skala
P emanas)

Ko m po r B a t ik T ulis
T e g: 220V A C, D a ya : M ax 150W
(P ro ses pemanasan). Ko ntro l
270,000 P emanas: M anual. Handle:
alumunium. Warna bo di: Hitam.
Diameter bo di 15cm, alas 16cm.
T e g: 220V A C, D a ya : 25-60W
(stabil), 200W (P ro ses pemanasan).
290,000 Ko ntro l P emanas: M anual. Handle:
P lastik. Warna bo di: Hitam. Diameter
bo di 16cm, alas 17cm.
T e g: 220V A C, D a ya : 25-60W
(stabil), 200W (P ro ses pemanasan).
310,000
Ko ntro l P emanas: M anual. Warna
bo di: Hitam/ M erah B ata

Ko mpo r A sto etik
standar (alumunium)
P ro ye k

A -SD001

Ko mpo r A sto etik
standar (alumunium)

A -SD002

Rp

Ko mpo r A sto etik
standar (tanah liat)

T-SD001

Rp

Ko mpo r A sto etik
o to matis (alumunium)

A -A U001

Rp

310,000

B o di alumunium, Teg: 220V, Daya:
200W, Ko ntro l pemanasan: Oto matis

Ko mpo r A sto etik
o to matis (tanah liat)

T-A U001

Rp

325,000

B o di alumunium, Teg: 220V, Daya:
200W, Ko ntro l pemanasan: Oto matis

Ko mpo r Semi Oto matis

A -SA 02

A -A S01

Rp

B o di alumunium, Teg: 220V, Daya:
325,000 200W, Ko ntro l pemanasan: Semi
Oto matis

Rp

B entuk ko tak bahan alumunium, Daya:
230,000
125W

Mau Membatik?
Ko m po r B a t ik C a p

Ko mpo r Cap
(alumunium)

Ko mpo r Cap (stainless
steel)

A -KC001

Rp

S-KC001

Rp

A -KC002

Rp

Ko mpo r Cap (stainless
steel)

S-KC002

Rp

Ko m po r
Ko mpo r Serabi

Rp

A -SA 01

Canting Listrik M o del
Tembak

K-CL000

Canting Listrik Versi 2 (3
in 1)

Meja Des a i n Ba ti k

Rp

700,000

Meja Cel up Wa rna

Rp

900,000

Ka yu ja ti l ondo, fi ni s hi ng mel a mi n. Ka ki ka ret.
Ukura n 130x70x75cm

Ga wa nga n (Fi ks /
Ti da k Porta bel )

Rp

60,000

Ka yu da ma r/ ba mbu, fi ni s hi ng mel a mi n.
Ukura n 120x30x85cm

Ga wa nga n (Fi ks /
Ti da k Porta bel )

Rp

75,000

Ka yu ja ti l ondo, fi ni s hi ng mel a mi n. Ukura n
120x30x85cm

Ga wa nga n Porta bel
(bi s a di bongka r
Rp
pa s a ng)

95,000

Ka yu ja ti l ondo (teba l ), fi ni s hi ng mel a mi n.
Mengguna ka n kunci L. Ukura n 120x30x85cm

Duduka n Kompor Ca p Rp

300,000

Ka yu ja ti l ondo di pol es . Ka ki ka ret. Ukura n
45x45x85cm

Spa nra m (pembi da ng)Rp

250,000

Ka yu ja ti l ondo di pol es Ukura n bes a r: 1x2m

Spa nra m
(pembi da ng) ka yu

Rp

15,000

Bentuk kota k a ta u bul a t Ukura n di a meter
30cm

Spa nra m
(pembi da ng)
ba ha n pl a s ti k

Rp

10,000

Bentuk l i ngka ra n/ bul a t. Ukura n di a meter 20,
30, 40cm

Pa nci untuk
pel oroda n

Rp

110,000 Ba ha n drum. Ukura n 55x40cm

Rp

Ba ha n s ta i nl es s s teel . Ukura n s ta nda r
120,000 (Di a meter: 30cm, ti nggi : 20cm) a ta u bi s a di cus tom

B o di Tanah liat, Teg: 220V A C, Daya:
M ax 300W

B o di alumunium, Teg: 220V, Daya:
400,000 200W, Ko ntro l pemanasan: Semi
Oto matis (3 Skala pemanas)
B o di ko mpo r bermo tif batik lukis
Rp
400,000
(aluminium)
B o di ko mpo r bermo tif batik lukis
Rp
500,000
(tanah liat)
C a nt ing Lis t rik
Rp
Rp

K-CL002

02 astoetik.com
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Ka yu ja ti l ondo. Ka ki ka ret. Kel engka pa n: bus a .
Ukura n: 123cm x 80cm x 70cm

Rp

K-CL001
Canting Listrik Versi 1

650,000

Rp

---

--

-IDR.
-- -

375K

- - - - - - - -

Ko mpo r A sto etik B O D I
LUKIS
Ko mpo r A sto etik B O D I
LUKIS

500,000

Rp

Ka yu ja ti l ondo di l engka pi denga n a l a s ka ca
da n ka ki ka ret. Kel engka pa n: l a mpu LED.
Ukura n: Ti nggi depa n 70cm, bel a ka ng 90cm x
80cm x 123cm

Ya Astoetik...

Ko mpo r Cap
(alumunium)

Ko mpo r A sto etik
LIM IT E D E D IT IO N

B o d i alumunium, T e g: 220V, Daya:
300W (P ro ses pemanasan), Ko ntro l
pemanasan: M anual, B entuk bo di:
Ko tak, diameter 35cm
B o d i stainless steel, T e g: 220V,
Daya: 300W (P ro ses pemanasan),
1,050,000
Ko ntro l pemanasan: M anual, B entuk
bo di: Ko tak, diameter 35cm
B o d i alumunium, T e g: 220V, Daya:
350W (P ro ses pemanasan), Ko ntro l
950,000
pemanasan: M anual, B entuk bo di:
B ulat, diameter 35cm
B o d i stainless steel, T e g: 220V,
Daya: 350W (P ro ses pemanasan),
1,100,000
Ko ntro l pemanasan: M anual, B entuk
bo di: B ulat, diameter 35cm
C us t o m
900,000

Meja Ca p Ba ti k

-----

Ko mpo r A sto etik Lo w
C o st

Rp

Keterangan
Perlengkapan Produksi

Ko m po r S N I

Daya: 40W. M o del: tembakan, B o di:
125,000
kayu
Daya: 40W. M o del: stick, B o di: kayu.
150,000 Cucuk: Klo wo ng. A da ko ntro l
pengatur panas dan lampu indikato r.
Daya: 40W (M ax). M o del: stick, B o di:
kayu. Cucuk: Cecek, Klo wo ng,
275,000
Tembo k. A da ko ntro l pengatur panas
dan lampu indikato r.

Paket Batik 2

Peralatan Batik

Wajan
J MÓMŌkhusus
ÔOÞŒÞŒ
ba tikk
Wa ja n ba ti k bi a s a
Wa ja n l ow cos t
(wa s kom)
Loya ng Ca p Ba ti k
(Ba ha n
Loya ng Ca p Ba ti k
(Temba ga )
Sa ri nga n (Fi l ter)
Loya ng Ca p

Rp
Rp

Wajan / Loyang
Ada pega nga n da n “kalenan” untuk ma l a m.
22,000
Di a meter 16cm
12,000 Ada pega nga n. Di a meter 16cm
Al a s da ta r, ba ha n s ta i nl es s ti pi s . Di a meter
7,000
16cm
250,000 Di a meter 30 cm
300,000 Di a meter 35 cm

Rp

Di a meter 40 cm
750,000 Di a meter 35 cm

Rp

150,000

Rp
Rp
Rp

Ada 2 pcs ba ha n temba ga . Penya ri nga n ma l a m
ba ti k cap

Rp

3,000 Jenis/ Ukuran:

Rp

7,500 Cecek (l oba ng kecil )

Rp

4,500 Kl owong (l oba ng s eda ng)

Rp

10,000 Temboka n (l oba ng bes a r)

Rp
4,000 Bi s a di i s i 3 canti ng, moti f ba ti k
Mul a i da ri Bi s a di i s i s ejuml a h canti ng s es ua i
5000
permi nta a n, moti f pol os a ta u ba ti k
Ca p ba ti k bi a s a . Ses ua i denga n moti f da n
Ca nti ng Ca p Ba ti k Mul a i da ri 300000ukura n. Ba ha n ka yu / temba ga . Ada pi nggi ra n
da n tenga ha n.
Alat Bantu
Sa rung ta nga n
pros es pewa rna a n Rp
30,000 1 s et (ka na n – ki ri ). Ba ha n ni l on .
(teba l )
Sa rung ta nga n
pros es pewa rna a n Rp
2,500 1 s et (ka na n – ki ri ). Ba ha n pl a s ti k.
(ti pi s )
Ta bel wa rna
Rp
25,000 Wa rna da l a m bentuk ka i n
Rp
15,000 Ukura n 1 i nch, untuk pa ra fi n/mengebl ok
Kua s l uki s
Rp
10,000 Ukura n s ta nda r (No.5), untuk ba ti k l uki s
Kurs i duduk untuk
Rp
45,000 Ba ha n ja ti l ondo / s engon
memba ti k
Rp
40,000 Ba ha n Pl a s ti k
Pens i l + pengha pus Rp
Pl a s ti k ka ca

Rp

5,000 Pembua ta n pol a ba ti k
30,000 Al a s untuk ba ti k cap. Ukura n pa s di meja cap

-IDR.
-- -

--

- - - - - - - -

---

1.150K

-----

02

Paket Kompor Cap 1

astoetik.com

Rp

Pa ket Ba tik 2

Rp

Pa ket Ca nting 1 Set
(Kuni nga n)
Pa ket Ca nting 1 Set
(Temba ga )

Pa ket Al a t Memba tik
Kompor s ta nda r a l umuni um, ma l a m, wa ja n,
canting, perwa rna , da n ka i n.
Kompor otoma tis a l umuni um, ma l a m, wa ja n,
375,000
canting, perwa rna , da n ka i n.
350,000

Rp

12,500 Is i 3 canting, terma s uk box.

Rp

25,000 Is i 3 canting, terma s uk box.

Pa ket Kompor Ca p 1 Rp 1,150,000

Canting
Ca nti ng ba ha n
kuni nga n (bi a s a )
Ca nti ng ba ha n
temba ga (ba gus )
Ca nti ng l oba ng 2
(l oro) kuni nga n
Ca nti ng l oba ng 2
(l oro) temba ga
Box tempa t canti ng
Box tempa t canti ng
(cus tom)

Pa ket Ba tik 1

Pa ket Kompor Ca p 2 Rp 1,050,000

Kompor ba tik cap s ta i nl es s , l oya ng ba tik,
s a ri nga n ma l a m.
Kompor ba tik cap a l umuni um, l oya ng ba tik,
s a ri nga n ma l a m.
Malam/ Lilin
Kua l i ta s s a nga t ba gus
Wa rna kuni ng. Bera t: 1kg
Wa rna cokel a t. Bera t: 1kg
Wa rna putih. Bera t: 1kg

Ma l a m ma du
Ma l a m kl owong
Ma l a m temboka n
Ma l a m pa ra fi n
Ma l a m potong
da du
Ma l a m ukura n
kecil (pa s untuk 1
wa ja n ba tik)

Rp
Rp
Rp
Rp

98,000
35,000
30,000
28,000

Rp

10,000 Untuk canting l i s tri k. Bera t: 250gr

Rp

10,000 Ma l a m kl owong. Bera t: 250gr

Ka i n Pri ma
Ka i n Berkol i n
Ka i n Pri mi s i ma
Ka i n s uda h
bermotif (tingga l
di canting)

Rp
Rp
Rp

Kain
18,000 Wa rna putih (kua l i ta s bi a s a )
20,000 Untuk ba tik l uki s
24,000 Wa rna putih (kua l i ta s ba gus )

Rp

20,000 Ukura n 45x45cm

Pewarna Sintesis
18,000 10gr untuk ka i n 3 meter
17,000 10gr untuk ka i n 3 meter
20,000 10gr untuk ka i n 2 meter
20,000 1kg
7,500
7,500
25,000
25,000 1kg
15,000
Pewarna Alami
Teger
Rp
45,000 Wa rna kuni ng. Bera t 1kg
Ti ngi
Rp
35,000 Wa rna mera h ma roon. Bera t 1kg
Ja mba l
Rp
35,000 Wa rna a bu-a bu. Bera t 1kg
Ja l a we
Rp
55,000 Wa rna kuni ng pupus . Bera t 1kg
Pa s ta i ndi govera
Rp
90,000 Wa rna bi ru. Bera t 1kg
Ma honi / a ccas i a
Rp
35,000 Wa rna mera h muda . Bera t 1kg
Batik Jadi
Ba tik Tul i s untuk
Ukura n 35x35cm a ta u 45x45cm.
Rp
60,000
Di pa ja ng
Bi s a di bi ngka i , medi a bel a ja r (+50rb)
Ukura n 2.5 meter pers egi .
Ba tik Tul i s
Rp
600,000
Ha rga terga ntung motif
Ba tik Kombi na s i
Rp
350,000 Ukura n Terga ntung motif
Sya l Ba tik
Rp
120,000 Ukura n 30x115cm
Sel enda ng Ba tik
Rp
170,000 Ukura n 30x180cm
Pelatihan Membatik
Ma teri da s a r pencantinga n da n pewa rna a n
Pa ket Ba s i c
Rp
500,000
(cel up 1-2 wa rna ). Dura s i 3 ja m.
Ma teri da s a r pencantinga n da n pewa rna a n
Pa ket Medi um
Rp 1,000,000
(cel up da n col et 1-3 wa rna ). Dura s i 6 ja m.
Ma teri da s a r pencantinga n (tul i s da n cap) da n
Pa ket Expert
Rp 1,500,000 pewa rna a n (cel up, col et, a bs tra k). Pembua ta n
pol a ba tik. Dura s i 12 ja m (2 ha ri ).
*) Pes erta 1-5 ora ng. Pes erta l ebi h ba nya k s i l a hka n konta k l ebi h l a njut.
Special Performance Batik Shadow
Ha rga menyes ua i ka n a cara ? Rp 3.500.000,00
Na ptol
Rema s ol
Indi gos ol
Soda a bu
HCL
Ni tri t
TRO
Soda kos tik
Wa ter gl a s s

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
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HKI DESAIN INDUSTRI
KOMPOR BATIK LISTRIK
Kompor Batik Listrik
Perlindungan : Bentuk dan Konﬁgurasi
Desain yang digunakan Kompor Astoetik telah terdaftar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Desain Industri an. PT. Putra Multi Cipta Teknikindo (PMCT) pada tahun 2015.
Bagi yang melakukan pelanggaran memakai desain ini (plagiat) yang sudah terdaftar dan
dilindungi UU untuk barang dan jasa yang sejenis atau mirip, dapat diancam dengan
hukuman pidana dan denda.
#hki #desainindustri #kompor #batik #listrik

Tampak Atas

Tampak Depan

Tampak Belakang

Tampak Samping

Kompor Batik Keramik
NOMOR IDD0000045347

TINGKATKAN MUTU
PMCT UPGRADE ISO 9001;2015
Salah satu komitmen dari
PT.PMCT adalah menjaga mutu
dari se ap produk dan jasa yang
dihasilkan. Sehingga kami
menerapkan ISO 9001 untuk
manajemen dan ISO SNI untuk
produknya, yaitu Astoe k /
Astu k. Hal ini sesuai dengan
regulasi pemerintah, yang
sebelumnya menerapkan ISO
9001:2008 diupgrade ke ISO
9001:2015 dengan dukungan
penuh dari pemerintah melalui
BSN.
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9 Februari 2018: Bu Nur
Hidaya (Kabid Pemasyarakatan
SNI) dan m untuk perubahan
dokumen dan penyusunan
rencana strategis
Astoe k tahun
2018. 16 April
2018: Pak Alonto
dan m, follow up
untuk upgrade
dokumen.

Semoga menjadi UKM yang dapat
Unggul dalam Inovasi sesuai
dengan visi PMCT. Amin.

Kartini Sale

A

pril, Bulannya para
wanita karena adanya
hari Kar ni sebagai
pengingat bahwa Bangsa
Indonesia pernah memiliki
seorang wanita pelopor pejuang
keadilan untuk kaum perempuan
Indonesia yang bernama Raden
Ajeng Kar ni. Beliau adalah
terkenal gigih memperjuangkan

emansipasi wanita selama
hidupnya dan juga juga bisa
menjadi penghargaan terhadap
perjuangan perempuan untuk
mendapatkan hak-hak mereka
dalam masyarakat Indonesia.
Bertepatan dengan itu Astoe k
ikut serta memperinga dengan
mengadakan promo Kar ni mulai
dari tanggal 13 – 30 April 2018.

Promo Kar ni sendiri terdiri dari
Kompor Cap Ba k dan Kompor
Low Cost Ba k, paket promo ini
bisa menghemat biaya Rp.
156.000,- dari harga Rp.
1.455.000,- menjadi Rp. 1.299.00,. Antusias para pencinta dan
pengrajin ba k pun sangat luar
biasa terutama kaum wanita.

Kompor Batik Cap

Kompor Low Cost

Paket Membatik Murah
Hai pembaca Astoe k….Paket
Ba k ini sangat cocok bagi pemula
yang sedang belajar memba k.
Dengan harga yang terjangkau
Anda bisa mendapatkan:
1. Kompor Astoe k Standar
Alumunium
Kompor ba k standar ini mampu

pemba k nggal memutar varimenjaga kestabilan suhu malam.
able resistor untuk menyesuaiDengan daya yang bisa diatur
kan suhu malam. Kompor ini
sesuai keinginan (0 – 200 Wa )
bergaransi selama 6 bulan.
sehingga menghemat energi
sebesar 95% dibandingkan kom2. Wajan Khusus Ba k
Wajan ba k untuk memba k
por minyak tanah. Kompor ini
dengan
ukuran yang sesuai
mampu menghemat biaya 10x ap
dengan berbagai kompor yang
harinya (8 jam pemakaian) dan

10
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telah Anda miliki atau dengan
menggunakan kompor ba k
ASTOETIK. Didesain berkualitas
nggi untuk menghindari pemanasan lilin malam yang berlebih. Dilengkapi kalenan di
pinggiran wajan agar malam
dak tumpah ke bagian bawah
wajan sehingga kebersihan tetap
terjaga
3. Malam Klowong
Malam yang digunakan untuk
nglowongi datau dalam bahasa
Indonesia disebut pelekatan
pertama malam pada mo f yang
sudah dibuat atau mempertegas
pola yang sudah ada. Bersifat
mudah encer dan membeku,
dapat mebuat garis mo f yang
tajam, daya lekatnya cukup tapi
mudahlepas atau remuk, mudah
tembus pada kain tapi mudah
dilorod, dak terlalu tahan

terhadap alkali,
mudah lepas dalam
rendaman air, dak meninggalkan bekas
setelah dikerok
maupun dilorod dan
berwarna coklat muda
kekuningan.
4. Can ng 1 set
Terdiri dari 3 macam
can ng: Klowong (untuk
memba k mo f utama),
Cecek (untuk isen-isen atau mo f
kecil-kecil), Tembokan (untuk ngeblok
bidang luas). Bahan gagang terbuat dari
kayu berkualitas dan bahan nyamplung/
kepala can ng dari kuningan.
5. Pewarna
6. Buku Panduan Pewarnaan
Semua item di atas bisa Anda dapatkan hanya dengan harga
Rp.350.000,- saja, cukup murah bukan? Yuk belajar memba k! (AP).

REFRESHING TIM
Sebagai langkah untuk
menghilangkan kejenuhan dan
menguatkan tim setelah
mengerjakan proyek. Makan
bersama di WS Kadipiro (5
April 2018) dan menikmati
keindahan Pantai Cemara
Sewu di Bantul pada tanggal
10 Mei 2018.
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Kolaborasi & Pengabdian
kepada Masyarakat
- Kaos Batik Workshop
- Pelatihan Membatik SMK 1 Srandakan
- Siswa SMSR Nyanting Batik dengan
Kompor SNI
12
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KAOS BAT IK WORKSHOP

B

ertempat di halaman
kantor PMCT, hari Kamis
(5/4/18) siswa yang

melaksanakan PKL di PMCT
berjumlah 12 siswa dari SMK N 1
Bawang dan SMK N 1 Magelang,
mengadakan mini workshop kaos
ba k. Berbagai mo f kreasi
dituangkan dalam media kaos
dengan teknik can ng malam dan
colet untuk pewarnaan.

SMSR NYANT ING BAT IK DENGAN KOMPOR SNI
Siswa sekolah SMSR melaksanakan uji
kompetensi nyan ng Ba k dengan Kompor ba k
listrik ber-SNI dari Astoe k.
Kenapa mba k menggunakan Kompor SNI?
Karena terbuk Kompor Astoe k SNI lebih
terjamin kualitas produknya dan jelas aman
digunakan, serta kekinian.
Dengan daya yang rendah dan suhu
yang pas untuk memba k, membuat para siswa
dak kesulitan dan merasa nyaman saat
melakasanakan uji kompetensi nyan ngnya.
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Pelatihan Membatik di SMAN 1 Srandakan
Jumat-02 Maret 2018
(Srandakan, Bantul) Acara ini di
latar belakangi karena guru seni
budaya yang mengajar di SMAN 1
Srandakan menginginkan anak
didiknya memiliki kemampuan
serta kelihaian dalam berkarya
seni memba k. Kenapa harus
mem-ba k ? Ini semua
dikarenakan memba k adalah
kegiatan seni yang dapat menjadi
bentuk curahan emosi ha
manusia dan dak lain juga
karena Jogjakarta adalah daerah
yang sudah memiliki corak serta
ciri khas ba k tersendiri, maka
dari itu para pemuda diharapkan
dapat menjadi penerus -penerus
para sesepuh dalam menghasilkan
karya seni yang satu ini.
Kegiatan yang dilakukan
pada hari Jumat, 02 Maret 2018
ini menjadi sorotan menarik bagi
siswa SMAN 1 Srandakan, karena
acara memba k ini adalah acara
yang diselenggarakan ru n se ap
tahunnya jadi banyak siswa nya
yang memiliki antusias nggi
dalam mengiku acara ini, selain
unik dan menarik, adanya acara
ini juga memiliki tujuan untuk
pemenuhan nilai siswa terhadap
tugas akhir mata pelajaran Seni
Budaya dan Keterampilan tentang
kegiatan memba k.
Acara ini dipandu oleh Bapak
Rohmad sebagai pakar seni di
Jogja yang berasal dari Jepara.
Beliau sangat mahir dalam hal
seni memba k dan seni murni
atau terapan lainnya karena darah
beliau telah teraliri jiwa seni yang
pekat. Beliau ini juga telah viral di
dunia kesenian ba k karena
beliau adalah pencipta dari

can ng cap yang berbahan dasar
dari kertas.
Kegiatan pela han atau
workshop memba k di SMAN 1
Srandakan ini juga di dukung oleh
PT. PMC Tekhnikindo sebagai
pelengkap alat serta bahan yang
digunakan pada pela han atau
workshop memba k dengan
prosdural dan persetujuan antara
beberapa pihak sebelumnya.
Kami sangat memberi apresiasi
kepada seluruh penyelenggara
serta kepada siswa – siswi yang
mengiku acara pela han ini.
Karena dengan adanya mereka
semua acara ini terselenggara
secara baik. Acara ini dimulai pada
pukul 08.00 WIB dan berakhir
pukul 16.30 WIB. Yang pada
susunan acaranya hanya sampai
pukul 14.00 WIB, namun rasa
semangat nggi yang dimiliki oleh
para peserta menjadikan mereka
rela menambah waktu pengerjaan
hanya demi karya mereka dapat
terselesaikan tepat waktu dari
proses awal pengecapan atau
penulisan corak ba k pada

kainnya hingga pewarnaan
dilakukan. Para guru juga
memberi dukungan lebh sehingga
anak didiknya memiliki mo vasi
untuk segera menyelesaikan tugas
mereka. Salut ya kepada semua
rekan kerja serta semua peserta
pela han atas semangatnya.
Awalnya memang
meragukan saat akan mengadakan kegiatan pela han ini, karena
kurangnya percaya diri kepada
para peminat yang ditakutkan
sedikit dan dak sesuai dengan
yang diharapkan. Namun pemikiran seper itu lenyap saat Bapak
Rohmad memulai kegiatan
memba k dengan ba k cap pada
awalnya, banyak peserta yang
mungkin penasaran dan memiliki
rasa ingin tahu yang nggi akan
kegiatan ini. Jadi dak sia – sia
pula pengadaan acara ini,
pengadaan alat dan bahan untuk
pela han ini yang memakn
banyak biaya, serta pendatangan
pela h memba k yang sudah
menjadi kesehariannya dalam
mengerjakan dan membuat ba k.

14

astoetik.com

Pojok BTW Studio / Rumahku Indah
(PMCT Group)
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- Penawaran Project Library
- Kunjungan BAPPENAS ke PMCT
- Presentasi SIAKAD
- SMK Cyberzone
- FGD Bidang Energi
- Pengembangan PMCT ke Alat Seni Lukis
astoetik.com

PENAWARAN
PROJECT
LIBRARY
Pengembangan sistem Senayan Library Management System
(SLiMS) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sleman
(28/3). Semoga deal dan lancar ya. Amin.

KUNJUNGAN
BAPPENAS KE PMCT
Setelah acara diskusi di BPO tentang
pelaksanaan program wirausaha dari
pemerintah, dilanjutkan dengan
kunjungan lapangan untuk melihat
langsung wirausaha muda di
Yogyakarta. Astoe k menjadi salah
satu yang dikunjungi.
21 Februari 2018.

PRESENTASI
PROGRAM SIAKAD
Jumat (9/3) m BTW Studio diberikan
kesempatan presentasi penawaran
SIAKAD ke salah satu kampus yang ada
di Jawa Tengah, yaitu Politeknik
Manufaktur (Polman) Ceper, Klaten.
Semoga mendapatkan hasil terbaik dan
bisa terus memberikan yang terbaik
bagi masyarakat. Amin.
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PROJECT
SMK
CYBERZONE
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, MELANJUTKAN, dan
BERWIRAUSAHA. Semoga lancar. Amin.

PENGEMBANGAN
PMCT KE
ALAT SENI LUKIS

17
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Sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan pasar terkait alat
seni, maka PMCT melalui m 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 ba k yang telah dipasarkan
lebih dulu dengan Astoe k.
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.

FGD UKM
BIDANG ENERGI
Pada hari Selasa, 6 Maret 2018
bertempat di Hotel San ka Premiere,
Surabaya m innova on center PMCT
yaitu Aris S yawan, A.Md dan Nova
Suparmanto menghadiri acara Focus
Group Discussion (FGD) yang diadakan
oleh Yayasan Ins tut Indonesia untuk
Ekonomi Energi (IIEE) yang saat ini
sedang melakukan kajian mengenai
“Kewirausahaan Bidang Energi oleh
Generasi Muda”.

Kegiatan FGD ini merupakan rangkaian
lanjutan dari kegiatan wawancara
responden yang telah dilakukan
sebelumnya, salah satunya di PMCT
yang salah satu produknya di bidang
energi. Kegiatan ini bertujuan untuk
memahami tantangan dan
permasalahan wirausaha muda
bidang energy di Indonesia;, serta
mengiden ﬁkasi bentuk

dan sumber dukungan yang
dibutuhkan oleh wirausaha/ calon
wirausaha muda bidang energi di
Indonesia. Hasil dari kajian ini
d i h a ra p ka n d a p at m e m b e r i ka n
masukan kepada pemerintah, sektor
swasta, dan pemangku kepen ngan
t e r k a i t d a l a m m e ra n c a n g d a n
mengusulkan program kewirausahaan
energi bagi generasi muda.

Surabaya,
06
Maret
2018
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Program Sosial
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Happy Customer (Maret – April – Mei 2018)
Ucapan Ramadhan
Fiqih Praktis Ramadhan
Gapai Bisnis Berkah di Bulan Ramadhan

astoetik.com

Happy Customer !!

“
“

Maret - Yusuf Dinas Pendidikan Surabaya

Suka banget dg produk kompor astoetik, kompor yg hemat
energi dan yg pastinya praktis krna tdak perlu mengatur
suhu
April - Niswa Aﬁda

Terimakasih atas support perlengkapan batiknya, terutama
kompor batik listrik dr Astoetik, berkat kompor batik
listriknya kami Arnesta Batik dapat memberikan pelatihan
batik diluar kota Balikpapan dengan lancar. Semoga Astoetik
sukses terus, dan terus berinovasi dalam pengembangan
peralatan membatik.

“

“
“
“

Saya benar-benar puas dengan hasil kerja tim Astoetik
terkait peralatan membatik, keren & Profesional

Mei - Arnesta Batik Balikpapan
20
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Ucapan Ramadhan

Serah terima Banner Ramadhan

Menghias Tempat Mengaji Santri

Di bulan Ramadhan 1439H ini
Astoe k mengucapkan selamat
menjalankan ibadah puasa kepada
seluruh masyarakat khususnya jamaah
masjid Muhtadin di dusun Jeblog.
Astoe k juga mendukung
seluruh kegiatan remaja dan anakanak di dusun Jeblog saat bulan
Ramadhan dengan memberikan
sumbangsih berupa backdrop can k
Ramadhan.

qih Praktis Ramadhan

P

ara pembaca yang
Ada khilaf ulama disini, ada
Minum, Menggauli istri.
budiman, ibadah puasa
ulama yang berpendapat boleh
Melakukannya berdosa besar
dan ada yang dak. Namun
kecuali ia dak sengaja/lupa.
adalah ibadah yang
spesial. Kenapa spesial? Karena
untuk keha -ha an lebih baik
Bahkan walaupun makan
puasa adalah ibadah yang selamat
niat ini dilakukan se ap hari.
minumnya banyak itulah rezeki
dari riya', sebab ia tak terlihat.
yang Allah tetapkan untuknya
3. Sahur.
Allah Subhanahu wa ta'ala
dan ia bisa melanjutkan
Waktu sahur adalah menjelang
memberikan balasan kepada yang
puasanya. Berlaku hal yang
subuh/adzan subuh. Bukan
berpuasa pahala dan hanya Allah
sama dengan menggauli istri.
pukul 02.00 atau 03.00 malam
yang tau besarnya
misalnya.
5. Adab Berbuka.
1. Niat Puasa Ramadhan.
Kapan batas selesai sahur?
Disunnahkan berbuka dengan
Sangat dekat dengan waktu
Wajib bagi seorang yang bersesegera mungkin disaat
adzan Subuh sampai masuk
puasa ramadhan untuk mematahari telah tenggelam, atau
waktu adzan. Sampai kapan
lakukan niat. Niat ini adalah
telah terdengar adzan maghrib.
boleh makan? Sampai terdengar
ibadah ha . Niat puasa ramJangan lupa untuk berdoa
adzan subuh. Lalu sebaik-baik
adhan harus dilakukan sebelum
menjelang berbuka puasa.
bersahur sesuai sunnah adalah
melalukan berpuasa, dak bisa
Selama berpuasa adalah waktu
dilakukan berjama'ah (bersamasetelah waktu subuh.
terbaik untuk berdoa. Namun
sama) bukan sendiri-sendiri.
Sementara niat puasa sunnah
waktu terbaik adalah menjelang
Kesalahan banyak masyarakat
bisa dilakukan di siang hari saat
waktu berbuka. Puncak rasa
Indonesia adalah berhen
menjalankannya walaupun
lapar dan rasa le h.
makan
minum
saat
masuk
pahalanya akan dimulai di6. Adab Shalat Tarawih.
Jumlah raka'at shalat tarawih
waktu yang sering disebut
hitung saat ia melakukan niatdaklah terbatas. 11 atau 23
imsak. Adapun seluruh kegiatan
nya. Demikian perbedaannya.
raka'at
adalah yang terbaik.
makan
minum
atau
menggauli
Perbedaan lainnya, puasa wajib
Kapan waktu shalat tarawih?
istrinya harus berhen saat
ini dak bisa dibatalkan kecuali
Selesai shalat isya jika berpertama suara adzan telah
ada udzhur syar'i sedangkan
jama'ah. Diakhirkan jika diterdengar.
puasa sunnah boleh kapan saja.
lakukan sendiri. Hanya ada satu
4. Siang hari saat Berpuasa
2. Bolehkah niat berpuasa
shalat
wi r pada satu malam.
Pembatal
puasa:
Makan,
ramadhan sebulan penuh?
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Gapai Bisnis Berkah di Bulan Ramadhan

P

embaca Astoe k yang
budiman, bulan
Ramadhan adalah saat
yang tepat untuk kita .
berhijrah. Di bulan ini semua
pintu-pintu kebaikan terbuka
lebar dan setan-setan pun dibelenggu. Hijrah dari kemaksiatan
menuju ketaatan, dari haram
menuju halal, dan dari musibah
menuju berkah dalam dunia
bisnis, tentu saja kita semua ingin
harta yang didapat adalah halal
dan berkah. Kata berkah secara
bahasa ar nya sesuatu yang
tumbuh dan bertambah atau
langgeng dan abadi. (Lisan alArab, 10/395). Harta yang berkah
akan senan asa tumbuh
berkembang meskipun sedikit,
sebaliknya harta yang haram akan
menjadi sarana untuk mengantarkan pemiliknya menuju
jurang kebinasaan. Na'udzubillahi
min dzalik. Bagaimana syarat agar
harta yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa
ta'ala? Tentu saja kita harus
mencari solusinya di dalam Al
Qur'an dan Al Hadits, karena
kedua hal ini adalah pedoman
bagi se ap muslim yang beriman.
Berikut saya akan sebutkan
beberapa syarat tersebut:
1. Iman kepada Allah.
Diantara perwujudan iman
kepada Allah Ta'ala yang
berkaitan dengan penghasilan
ialah dengan senan asa yakin
dan menyadari bahwa rizqi
apapun yang kita peroleh ialah
atas karunia dan kemurahan
Allah semata, bukan atas jerih
payah atau kepandaian kita.
Yang demikian itu karena Allah
Ta'ala telah menentukan jatah
rizqi se ap manusia semenjak
ia masih berada dalam

kandungan ibunya.
2. Amal Sholeh.
Yang dimaksud dengan amal
sholeh ialah menjalankan perintah dan menjauhi laranganNya sesuai dengan syari'at yang
diajarkan Rasulullah shallallahu
'alaihi wa sallam. Inilah hakikat
ketaqwaan yang menjadi persyaratan datangnya keberkahan, sebagaimana ditegaskan
pada ayat di atas. Dan juga
ditegaskan pada janji Allah
berikut:

ٓ وﻣﺎ
ٰ َ ۡ أﻗﺎﻣواْ ﱠ
َۡ َ
َ ِ ِ ۡ َ َٱﻟﺗورﯨﺔ
ۡ ُ وﻟو َ ﱠ
ُ َ َ أﻧﮭم
َ َ وٱﻹﻧﺟﯾل
َ
ُ
ْ
َ َ ّﮭم
ﻓوﻗﮭم
َ ِ ُ
ۡ ِ ِإﻟﯾﮭم ِ ّﻣن ﱠرﺑ
ۡ ِ ِ ۡ َ ﻷﻛﻠوا ِﻣن
ِ ۡ َ ِ أﻧزل
ۖﻣﻘﺗﺻدة
ُ
ٞ ﻣﻧﮭم ﱠ
ٞ َ ِ َ ۡ أﻣﺔ ﱡ
ۡ َ وﻣن
ِ ﺗﺣ
ِ َ
ۡ ُ ۡ ّ ِ أرﺟﻠﮭم
ۚ ِ ِ ُ َۡ ت
ُ
ۡ
ٓ
َ
٦٦ ﻌﻣﻠوَن
ۡ ُ ّ ِ وﻛﺛﯾر
ٞ ِ َ
َ ۡ َﺳﺎء َﻣﺎ ﯾ
َ َ ﻣﻧﮭم

“Dan sekiranya mereka benarbenar menjalankan Taurat, Injil
dan (Al Qur'an) yang diturunkan
kepada mereka, niscaya mereka
akan mendapatkan makanan
dari atas mereka dan dari
bawah kaki mereka.” (Qs. Al
Maidah: 66)
Ada banyak amal sholeh yang
kita bisa kerjakan agar mendapatkan keberkahan rizki.
Beberapa diantaranya adalah:
a. Selalu bersyukur
Telah kita ketahui bersama
bahwa orang yang pandai
bersyukur atas nikmat yang
diberikan, maka Allah akan
menambah nikmat pada
orang tersebut. Cara
bersyukur bisa dengan lisan
kita mengucapkan
“Alhamdulillah”, dengan ha
yang selalu menerima
(qana'ah), dan dengan
senan asa melakukan
ketaatan kepada Sang
Pencipta.
b. Menunaikan zakat/shodaqoh
Zakat, baik zakat wajib atau
sunnah (shodaqoh) adalah

salah satu amalan yang
menjadi penyebab turunnya
keberkahan.
C. Bekerja mencari rizqi dengan
ha yang qona'ah dak dipenuhi
oleh ambisi dan keserakahan.
Sifat qonaah dan lapang dada
dengan pembagian Allah
Ta'ala adalah kekayaan yang
dak ada bandingnya
D. Is ghfar/Bertaubat dari segala
dosa.
Sebagaimana halnya
perbuatan dosa adalah salah
satu penyebab terhalangnya
rizqi dari pelakunya, maka
sebaliknya, taubat dan
is ghfar adalah salah satu
penyebab rizqi datang dan
diberkahi.
E. Menyambung Tali Silaturrahmi.
yaitu menjalin hubungan baik
dengan se ap orang yang
terjalin antara kita dan
mereka hubungan nasab.
G. Bekerja di waktu pagi.
Diantara metode agar
keberkahan dari Allah dapat
kita peroleh ialah dengan
memupuk subur semangat
untuk hidup sehat dan
produk f serta menyingkirkan sejauh-jauhnya sifat
malas. Dan diantara waktu
yang paling bagus untuk
bekerja dan mencari rizqi
ialah waktu pagi
Apa yang telah saya paparkan di
atas hanyalah sebagai contoh.
Semoga Allah Ta'ala senan asa
melimpahkan tauﬁq dan keberkahan-Nya kepada kita semua.
Dan semoga tulisan singkat ini
dapat berguna bagi saya pribadi
dan se ap orang yang membacanya (AP).
Diringkas dan diedit dari
pengusahamuslim.com
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Tips & Trik Seputar Batik
- Membuat Pola Batik
- Perawatan Alat Batik

24 astoetik.com

Membuat Pola Batik

Pembaca Astoe k yang budiman, hal yang dilakukan sebelum proses
memba k adala membuat pola. Tahap awal dari pembuatan pola hias
adalah menentukan ide atau memilih mo f yang dikehendaki. Kain
yang akan digunakan sebaiknya disetrika dulu sebelum permukaannya diberi gambar pola. Permukaan kain yang halus dan rata akan memudahkan pembuatan pola dan proses pemalamannya.
Pembuatan desain dilakukan sebelum menggambar pola di atas kain.
Desain dibuat di atas kertas lengkap dengan pewarnaannya. Lukisan ba k
yang kita buat disesuaikan dengan desain mo f tersebut.
Pembuatan pola di atas kain dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut.

Batik

a. Membuat pola dengan bantuan garis
Membuat pola dengan bantuan garis adalah membuat pola dengan terlebih dulu membuat garis-garis
horizontal maupun ver kal menyesuaikan mo f pola yang kita buat. Garis yang dibuat bisa berupa garis
lurus maupun lengkung, karena yang terpen ng adalah untuk memudahkan dalam pembuatan pola hias.

Membuat garis bantuan menggunakan pensil.

Membuat pola dengan bantuan garis.

b. Membuat pola dengan menjiplak (mal)
Membuat pola dengan mal ini lebih sering digunakan karena lebih cepat dan prak s dalam
pengerjaannya. Untuk menjiplak, terlebih dulu dibuatkan pola hias pada kertas. Pola dibuat sesuai dengan
ukuran yang sebenarnya seper yang akan tergambar pada kain. Kain lalu diletakkan di atas kertas tersebut.
Gambar mo f pada kertas akan terlihat menembus kain. Kita nggal menjiplaknya
dengan menggunakan pensil. Pensil yang digunakan sebaiknya memiliki ukuran ketebalan yang
cukup, misalnya jenis pensil 3B atau 4B. (AP)

Membuat pola di atas kertas.
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Tips
Seputar
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Membuat pola di atas kain dengan menjiplak pola pada kertas.

Tips
Seputar
Batik

No.

Bahan

Perawatan

1.

Canting

Tembaga

Canting dibersihkan dari malam
masih menempel

2.

Kompor-Wajan

Tembaga

Wajan ditutup agar malam/ lilin
tidak kena debu

Tembaga

Cap dipilah-pilah menurut
kelompok motifnya, kemudian
ditaruh menghadap ke atas miring
dimasukkan dalam rak atau almari

3.

Perawatan Alat Batik

Peralatan

Cap

Stainless,
Bak dibersihkan dari sisa-sisa
kayu, plastik, warna, kemudian ditengkurapkan
semen
atau ditutupi plastik

4.

Bak Pewarnaan

5.

Bak Penguncian

6.

Bak Pencucian

7.

Feeder

8.

Meja Gambar

Kayu-Kaca

Meja ditutup plastik

9.

Kenceng lorot

Tembaga

Kenceng dibersihkan dari malam
kemudian ditutup

10.

Kenceng rebus

Tembaga/
stainless

Kenceng dibersihkan dari bahan
yang telah direbus

11.

Dingklik

12.

Gawangan

13.

Timbangan

Logam

Dibersihkan dari kotoran dan
ditaruh di ruang obat

14.

Tempat
membatik

Lantai

Dibersihkan dari sisa-sisa lilin yang
menetes

Stainless
Semen
Besi,
stainless

Kayu

Bak dibersihkan dari sisa-sisa zat
pengunci
Bak dikuras dibersihkan dari
kotoran
Feeder dibersihkan dari zat yang
telah digunakan

Dingklik ditata

Kayu-Bambu Dibersihkan dari lilin dan warna

Sumber: Be Craft
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