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Perkenalkan, Namanya
“Astoetik”
SLEMAN (KRjogja.com) Belasan karya inovatif dipamerkan
dalam Pameran Teknologi Tepat
Guna Yogyakarta. Salah satu yang
cukup menarik adalah kompor batik
listrik bernama 'Astoetik'. Jika
biasanya kompor batik
menggunakan bahan bakar minyak
untuk memanasi 'malam', kompor
ini menggunakan energi listrik.
Marketing PT Putra Multi
Cipta Teknikindo (PMCT) yang
memproduksi 'Astoetik', Ariani
Puspita Sari mengatakan, kompor
batik listrik ini menghemat energi 5
kali lipat dibanding kompor minyak.
Keunggulan lain kompor ini aman
dan mudah dalam operasional,
memiliki berbagai variasi bentuk
dan yang tak kalah penting tetap
tradisional.
"Kami membuat dua jenis
kompor batik listrik yakni
pengaturan suhu manual dan
otomatis," terang Ariani kepada
KRjogja.com disela Pameran
Teknologi Tepat Guna di Sindu
Kusuma Edupark, Jalan Jambon
Sinduadi Mlati Sleman, Minggu
(26/06/2016). Kompor batik listrik
ini merupakan penemuan Nova
Suparmanto SPd alumnus UNY.
Pertama kali diluncurkan tahun
2014, kompor ini telah
didistribusikan ke seluruh Pulau
Jawa, Sumatera dan

Kalimantan. Konsumennya selain
para pengrajin batik, juga sekolahsekolah yang mengajarkan
ekstrakurikuler membatik. Setiap
bulan pihaknya rata-rata
memproduksi 200 unit kompor
batik listrik. Harga 1 unit kompor
manual Rp 290 ribu sedangkan
yang otomatis Rp 325 ribu.
Selain menciptakan
kompor batik listrik, Nova
Suparmanto juga menciptakan
canting listrik yang saat ini juga
sudah diproduksi massal. Satu
canting listrik dibanderol Rp 170
ribu. Tak berhenti disitu, Nova juga
mengembangkan pasar online

khusus batik bernama 'batik.id'.
Deputi Peningkatan Iptek dan
Imtak Pemuda Kementerian
Pemuda dan Olahraga Dra Adiati
Nurdin MA berharap pameran ini
bisa ditindak lanjuti secara
kesinambungan untuk merangsang
munculnya ide-ide kreatif generasi
muda. Pemerintah dalam hal ini
Kemenpora terus melakukan
pemetaan, fasilitasi dan promosi
untuk mendorong karya kretif
tersebut dikenal dunia, melalui
website 'teknomap.id'. "Kita juga
akan gandeng investor untuk beri
dukungan dana," katanya. (R-2)

3 Produk Baru Dikenalkan oleh Astoetik
dalam Pameran JFW 2016 di JEC
Astoetik terus mengembangkan
produk-produk inovasi untuk
menunjang industri batik di
Indonesia. Salah satu langkahnya
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adalah dengan menciptakan 3
produk baru dalam kegiatan
pameran Jogja Fashion Week
(JFW) 2016 di Jogja Expo Center

(JEC) yang berlangsung dari
tanggal 24-28 Agustus 2016.
Produk tersebut adalah 2 produk
baru Astoetik berupa canting listrik

3

in1 (CL-02) dan kompor
batik cap listrik (KC-01)
serta 1 produk
pengembangan yaitu
kompor batik tulis
dengan teknologi
pemanas terbaru yang lebih hemat
daya dengan model (A-SD-04).
Tim R n D Astoetik yang diwakili
oleh Aris Stiyawan, A.Md ini
mengembangkan 3 produk baru
karena melihat kebutuhan pasar
yang membutuhkan kompor
berbasis elektrik karena minyak
tanah sudah susah dicari. Dari itu
kita mencoba untuk melakukan
riset dengan menggunakan
pemanas dari bahan aluminium
dan bodi dari aluminium juga.
Selain itu juga mengembangkan dari bahan yang lain
yaitu stainless steel. Desain dibuat
dengan bentuk kotak agak
'gepeng', dan menyesuaikan
dengan ukuran wajan yang
berbentuk lingkaran.Kompor cap
elektrik versi 1 memiliki spesiﬁkasi
daya maks 300W dan memakai
loyang yang ukuran maksimal
35cm atau yang lebih kecil ini
masih bisa dipakai, sehingga lebih
ﬂeksibel. Sebab dibandingkan
dengan kompor cap lain rata-rata
menggunakan daya 1000 Watt,
sehingga lebih eﬁsien. Waktu
pemanasan kompor sendiri yaitu
18 menit, dan malam sudah bisa
digunakan untuk mengecap.
Canting Listrik 3in1Canting
elektrik versi kedua yaitu model
CL02 keunggulan dari versi
sebelumnya : kita memiliki 3
cucukan yang bisa dirubah-rubah
sesuai kebutuhannya . Pertama
untuk versi jenis 'cecek' atau yang
paling kecil ukuran lubangnya.
Kedua versi 'klowong' ukuran lebih

besar dari 'cecek', dan ketiga versi
'tembokan' yang paling besar. Jadi
cucukan ini bisa dirubah sesuai
dengan kebutuhan. Dari segi daya,
masih sama seperti versi pertama,
yaitu maksimal 40 wat, tapi kalau
sudah stabil cukup dengan 20 watt
sudah bisa untuk mencanting.
Kemudian kelengkapan untuk
canting ini adalah berikut: 1 unit
canting listrik, 1 unit stand canting,
1 paket malam, 3 buah cucukan.
Aris menjelaskan cara
pemakaian alat ini, “Kita masukkan
satu per satu kurang lebih 3 kotak
(maksimal 20gr), kemudian
sambungkan ke stop kontak untuk
di sambungkan daya listrik,
kemudian kita maksimalkan
dayanya ke 40 watt untuk
mempercepat proses pencairan
malam. Lemudian jika sudah mulai
mencair kita turunkan agar lebih

hemat malam tidak terlalu panas.
Pengaturan panasnya dari posisi
off, kita akan nyalakan sampai
posisi maksimal, dari posisi off kita
putar sampai bunyi klik yang berarti
saklarnya menyala, kemudian kita
maksimalkan sampai malamnya
mencair, kemudian kita putar
sampai tanda, kita jaga kondisinya
supaya tidak terlalu panas dan
tidak terlalu dingin. Setelah itu kita
bisa dengan mudah untuk
mencanting dengan kain”.
Semoga produk-produk inovasi
karya anak bangsa ini dapat
menjadi karya yang bermanfaat
bagi masyarakat dan negara. Amin.
(Nov)
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Upaya Peningkatan Kualitas Produk,
Astoetik Didampingi oleh Yayasan INOTEK & Tim Ahli BSN

Upaya Peningkatan Kualitas Produk, Astoetik
Didampingi oleh Yayasan INOTEK & Tim Ahli BSN
Kegiatan R&D ini menjadi sangat penting untuk terus
meningkatkan mutu/ kualitas dan mengembangkan
produk baru. Pengembangan teknologi pada produk
lebih pada pengujian produk mulai ditekankan pada
pengujian kualitas dan ketahanan berdasarkan
kompor yang sudah dijual dan mengalami kerusakan
sehingga dilakukan pengujian produk dengan cara
Quality Control (QC). Selanjutnya fokus pada
pengembangan produk Astoetik supaya lebih
terstandar dan mendapatkan sertiﬁkasi produk
Selama pelaksanaan proses inovasi, walaupun belum
mendapatkan sertiﬁkat SNI untuk produk dan ISO
untuk manajamen mutu produk dan manajemen, tetapi

Astoetik sudah mendapatkan sertiﬁkat Laporan Hasil
Uji (LHU) Lab Sucoﬁndo yang hasilnya memenuhi
SNI dan menerapkan manajemen ISO dalam setiap
lini usaha dengan pendampingan langsung oleh tim
ahli Badan Standarisasi Nasional (BSN) & Inotek.
Implementasinya yaitu pada pembuatan Pedoman
Mutu, Quality Procedure (QP), SOP, Peta Proses
Bisnis dan Quality Control (QC) pada produksi.
Pada tanggal 31 Mei 2016 tim BSN melakukan
pendampingan langsung di workshop Astoetik.
Selangkah menuju Astoetik SNI. Terimakasih BSN
dan Inotek untuk pendampingan lapangan. Semoga
cita-cita mewujudkan kompor batik listrik SNI dan
export luar Negeri pertama segera terwujud. Amin.

Nova Suparmanto, Owner Astoetik Batik menjadi
Pemuda Pelopor DIY 2016 bidang Inovasi Teknologi

P

Program Pemilihan Pemuda Pelopor
yang digelar setiap tahunnya bertujuan
untuk memberikan pengakuan dan
penghargaan dari pemerintah
(Kemenpora RI) terhadap pemuda
Indonesia atas prestasi dan kontribusi
untuk kemajuan masyarakat di bidang
kewirausahaan, pendidikan, inovasi teknologi, seni
budaya dan pariwisata serta kebaharian/kelautan
sebagai inspirasi dan motivasi bagi pemuda lainnya.
Pemuda memiliki potensi untuk menggerakkan dan
memotivasi masyarakat dalam meningkatkan taraf
hidup sosial yang lebih baik.
Program Pemilihan Pemuda Pelopor yang digelar
setiap tahunnya bertujuan untuk memberikan
pengakuan dan penghargaan dari pemerintah
(Kemenpora RI) terhadap pemuda Indonesia atas
prestasi dan kontribusi untuk kemajuan masyarakat
di bidang kewirausahaan, pendidikan, inovasi
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teknologi, seni budaya dan
pariwisata serta
kebaharian/kelautan sebagai
inspirasi dan motivasi bagi pemuda
lainnya. Pemuda memiliki potensi
untuk menggerakkan dan
memotivasi masyarakat dalam
meningkatkan taraf hidup sosial
yang lebih baik. Nova Suparmanto
(Owner Astoetik), pemuda pelopor
DIY dari Kecamatan Kasihan,
Kabupaten Bantul keluar sebagai
juara 1 penilaian Pemuda Pelopor
tingkat Provinsi DIY dan memasuki
penilaian tingkat Nasional. Proses
pemilihan ini melalui beberapa
tahap sampai pada Fact Funding
tingkat kabupaten selanjutnya
provinsi dan nasional. Fact funding
tingkat provinsi sendiri diadakan
pada tanggal 22

Agustus 2016. Pada tahapan ini
dilakukan presentasi di depan
dewan juri seleksi pemuda pelopor
DIY 2016 dan beberapa tamu
undangan yang merupakan stake
holders di Batik Astoetik. Proses
seleksi tingkat nasional juga telah
selesai, setelah diadakan Fact
Funding pada tanggal 29
September 2016. Berdasarkan
hasil seleksi Pemuda Pelopor DIY
tahun 2016 melalui website resmi
BPO DIY dinyatakan bahwa Nova
dalam penilaian Pemuda Pelopor
tahun 2016 ini dinilai sebagai
terbaik I bidang Inovasi Teknologi
setelah berhasil mengembangkan
inovasi alat batik lisrik berupa
kompor batik tulis listrik, canting
listrik dan kompor batik cap listrik
dengan brand “Astoetik”.

Menurut Dedi Prasetyawan selaku
Ketua Forum Pemuda Pelopor DIY,
“Tahun ini kontingen pelopor dari
DIY unik, masing-masing
mempunyai karakter dan ciri khas
bidang usaha yang sangat menarik
terutama dalam pemberdayaan
masyarakat. Kesemuanya mampu
memberikan dampak postif bagi
masyarakat dan menginspirasi
para pemuda untuk berkiprah
memberikan hal terbaik untuk
negeri ini dengan bakat dan
kemampuan yg dimiliki oleh
masing-masing. Sebagai mana
sudah menjadi tradisi bagi DIY
setiap tahun bahwa tidak pernah
absen juara nasional, ditargetkan
dari 5 orng kontingen yang sudah
lolos tahap fact ﬁnding, 3
diantaranya aka
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Study Visit dan Workshop Batik,
Mahasiswa dan Dosen Kangan Institute (Australia)
kerjasama UNY di Batik Astoetik
PT. Busana dengan
mahasiswa dan dosen
Kangan Institute (Australia).
Kami membuat kerjasama
dan sekarang berada di
Batik Astoetik, yang pada
kesempatan hari ini kami
mencoba mempraktekkan
pembuatan batik pada
media kaos.“Kami juga
mengajak mereka ke
sanggar batik di
Pada hari Selasa tanggal 20
Yogyakarta, salah satunya Sanggar
September 2016 kami dari
Batik Astoetik, disana dikenalkan
Universitas Negeri Yogyakarta
proses membatik menggunakan
terutama dari Prodi Pend. Tek
kompor listrik Astoetik karya alumni
Busana bekerjasama dengan
Pendidikan Teknik Informatika FT
jurusan Textile & Fashion Designer UNY. Selain ke sanggar kami juga
Kangan Institute Australia di Jeblog akan mengajak kunjungan ke
Kasihan Bantul kerjasama yang
Museum batik, sehingga mereka
kami lakukan adalah kerjasama
dapat benar-benar menghayati
akademik dengan membuat
sejarah batik serta rekam jejak
kolaborasi antar mahasiswa PT.
langkah proses membatik dan
Busana dengan mahasiswa dan
ragam motifnya. (Dr. Widihastuti –
dosen Kangan Institute (Australia). Kaprodi PT. Busana FT UNY).
Kami membuat kerjasama dan
Tentu kolaborasi ini juga menjadi
sekarang berada di Batik Astoetik, salah satu bentuk pelestarian batik
yang pada kesempatan hari ini
dimana maraknya teknik printing
kami mencoba mempraktekkan
dalam industri tekstil telah
pembuatan batik pada media kaos. mengurangi kaidah – kaidah dalam
Pada hari Selasa tanggal 20
seni membatik,” beber Khoirudin.
September 2016 kami dari
Semoga (Ben).
Universitas Negeri Yogyakarta
terutama dari Prodi Pend. Tek
Busana bekerjasama dengan
jurusan Textile & Fashion Designer
Kangan Institute Australia di Jeblog
Kasihan Bantul kerjasama yang
kami lakukan adalah kerjasama
akademik dengan membuat
kolaborasi antar mahasiswa

Apa Kata Mereka??
Megan Kirkham (Dosen Kangan
Institute):
I`m here with a group of student
from Kangan Institute from Diploma
of Fashion Designer Technology
we`ve been lucky enough giving
program from the government
which is called Australian mobility
program this enable us to bring our
student to Yogyakarta Indonesia to
undertake some traditional batik,
workshop and to learn and share
with counterpart of Yogyakarta
State University and also fresh to
exchange culture idea and
promotion social understand
between people. We are very
fortunate to have access to some
of your wonderful artisan and your
very skillfull teacher at YSU (UNY).
Harry:
I'm harry i'm student from Kangan
Institute of Melbourne (Australia) i
come here to learn batik and it a lot
of fun.
Stefany & Timi:
Hi, i`m Stefany and Timi, so we're
from Australia from Kangan
Institute. we're here in Indonesia in
Yogyakarta learning how to do
batik, it`s very fun.
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Ngelmu Batik (Ngaji Budaya)
Forum Diskusi Bulanan Perkembangan Batik

N

gelmu Mbatik (Ngaji
Budaya) adalah salah satu
program yang diadakan
oleh Batik Astoetik
bekerjasama dengan beberapa
mitra. Nama Ngelmu merujuk pada
istilah Jawa yang kurang lebih
artinya bersungguh-sungguh untuk
mencari ilmu dengan cara-cara
tertentu. Sedangkan mbatik arti
secara bebas adalah kegiatan
membatik. Sehingga Ngelmu
Mbatik adalah berusaha dengan
sungguh-sungguh untuk
menambah ilmu teknik dan
pengetahuan membatik. Terkait
kegiatan Ngelmu Batik ini, InshaA
akan diadakan rutin setiap bulan
sebagai wadah untuk berdiskusi
dan berbagi ilmu perkembangan
batik. Melalui forum ini akhirnya
muncul nama sebuah forum yaitu
“Indonesia Membatik”.Ngelmu
Batik #1 (23 Juli 2016 di TBY) :
Membahas project “Buku untuk
Sekolah” dan tanggapan dari
bapak/Ibu yang berkutat di dunia
perbatikan, baik dari sisi Academic
(A), Business (B), Government (G)
dan Community ©. Ngelmu Batik
#2 (29 Agustus 2016 di Sanggar
Astoetik) :
Ngelmu Batik #3 (20 September
2016) kerjasama dengan Suara
Pemuda Jogja (SPJ) di Aita Coffe.
Temanya adalah “Anak Muda dan
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beberapa penggiat batik terhadap
rencana kami. Kalau misal
dianggap baik..ayo kita garap
bersama-sama. Tempatnya pun
hanya sederhana beralaskan
karpet atau tikar saja”.
Tidak hanya sekedar belajar
membatik, namun juga belajar
berkreasi dan bervisi. Berkreasi
dalam kegiatan Ngilmu Mbatik bisa
dilihat dari teknik yang diajarkan
oleh para pemateri. Trainer satu
dengan yang lain rupanya memiliki
rahasia dan ilmu khusus tentang
membatik. Inilah nilai plus kegiatan
ini tidak hanya di latih hanya satu
pemateri ataupun trainer saat
praktek membatik. Kita
menginginkan kreasi lain, trik yang
berbeda dengan hasil yang ber
beda pula. Kreasi lain juga bisa
ditemuakan saat proses
pewarnaan,sebagai rangkaian
tahap akhir membatik. Banyak hal
baru yang akan diperoleh dari
proses ini. Teknik penguncian,
komposisi warna dan campuran
Batik”.Beberapa bentuk Ngelmu
merupakan krasi tersendiri yang
Mbatik yang dijalankan oleh Batik
disajikan oleh trainer-trainer di
Astoetik bisa berupa sarasehan
dengan menghadirkan narasumber forum Ngelmu Mbatik.
Mempunyai visi adalah bagian
yang kompeten. Diskusi kecil bisa
penting juga dalam forum ini. Visi
dilakukan oleh sekelompok orang
kami menjadikan batik sebagai
dengan Astoetik sebagai
panduan langkah dalam setiap
kordinatornya. Bentuk lain bisa
aktivitas kita. Mengapa? Ternyata
berupa pelatihan membatik.
membatik kalau kita kaji sarat
Waktunya pun bisa ﬂexibel
menyesuaikan agenda yang sesuai dengan ﬁlosoﬁ hidup. Mulai dari
motif yang tertuang dalam kain
dengan tema dan masalah batik
yang baru hangat. Misalkan ketika dengan berbagai macam arti.
Proses membatik yang penuh
ada peringatan hari batik,
dengan managemen rasa dan olah
pertemuan juga akan
emosi kita.
membicarakan pewarnaan yang
Begitulah beberapa hal yang ingin
ramah lingkungan, pewarna alam
kami lakukan dan ingin dicapai
misalnya.Harapannya ada karya
yang dihasilkan melalui kolaborasi dalam program ini. Secara ﬁsik kita
dengan stake holders terkait untuk bisa membawa produknya. Secara
laku kita ingin mendapatkan
kemajuan batik di Indonesia.
kualitas sifat dan olah jiwa setelah
Wuri Rohmadi, S.E selaku
koordinator program Ngelmu Batik mereka mengikuti kegiatan Ngelmu
Mbatik ini. Ingin bergabung dan
mengatakan, “Kita hanya berniat
ikut dalam forum ini silahkan
untuk memberikan sesuatu untuk
menghubungi Batik Astoetik (wur).
dunia batik dengan segala
keterbatasan kami. Konsep acara
nanti kita cuma minta saran dari

KKN21D UNY Bekerjasama dengan Astoetik
dalam Pelatihan “Batik KIDS”

P

Pelatihan Batik Kids
hadir di Baciro,
Yogyakarta pada
Senin 1 Agustus 2016.
Salah satu agenda
yang diselenggarakan

oleh team KKN21D UNY dan
bekerja-sama dengan Sanggar dan
Toko Batik Astoetik yaitu
mengajarkan kepada anak-anak
PAUD di daerah tersebut tentang
pembuatan batik celup. Batik celup
atau yang biasa disebut dengan
batik jumputan merupakan salah
satu jenis batik yang
pembuatannya dilakukan dengan
cara mengikat kencang di
beberapa bagian kain kemudian
dicelupkan pada pewarna. Bahanbahan yang dibutuhkan dalam
pembuatan batik celup ini
diantaranya kain, air, dan pewarna.
Sedangkan media yang dibutuhkan
adalah karet gelang untuk
mengikat kain, kelereng untuk motif
lingkar, kompor untuk pemanas air,
panci untuk tempat mendidihkan
air, sendok kayu sebagai alat
pengaduk, dan ember untuk tempat
pewarnaan serta penguncian.
“Pelatihan batik celup ini sangat
cocok untuk anak-anak PAUD
karena mengajarkan tentang teknik
pewarnaan, jikalau untuk anakanak SD lebih cocok untuk belajar
batik tulis karena nantinya ada
proses pencantingan terlebih
dahulu”, ujar Wulan Koordinator
kegiatan KKN21D UNY dalam
pelatihan BATIK KIDS. Di acara ini
melibatkan 20 orang anak, mereka
sangat antusias dalam pelatihan
batik celup tersebut.Perwakilan dari
Astoetik menjelaskan cara
pembuatan batik celup kepada
anak-anak yang dimulai dari
pembuatan bentuk atau desain
motif dengan cara mengikat
kelereng pada beberapa bagian
kain secara kencang dan
bervariatif, langkah selanjutnya
ialah mencelupkan kain yang

sudah dimotif ke dalam ember
yang berisi air dan pewarna
remasol. Kain yangtelah dicelupkan
ke dalam pewarna lalu ditiriskan
dan dijemur hingga kering.
Tahapan berikutnya ialah
penguncian warna dimana kain
yang tadinya sudah ditiriskan
dimasukkan pada ember yang
berisi air hangat yang dicampur
pewarna yang mengandung HCL
dan Sodium Nitrit.
Tahapan terakhir yaitu

memindahkan kain pada ember
yang berisi air bersih, dan dijemur
kembali hingga kain kering. Irawan
dan Ida selaku perwakilan dari
team Astoetik menuturkan
bahwasanya pelatihan batik
terhadap anak sejak dini mampu
untuk memperkenalkan warisan
kebudayaan Indonesia, salah
satunya lewat pelatihan batik celup
ini (arif).

ASTOETIK.COM
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Lomba Batik di Kampung Seni Kreatif Jeblog
kerjasama dengan Astoetik

Pada bulan Agustus 2016 dalam
rangka memeriahkan HUT RI ke-71
serta mewujudkan Jeblog sebagai
Kampung Seni Kreatif, diadakan
lomba batik khusunya pembuatan
syal. Kegiatan ini diadakan oleh
panitia HUT RI ke-71 Dusun Jeblog
yang kerjasama dan didukung
penuh oleh Astoetik. Pada kegiatan
ini, Astoetik sekaligus melakukan
ujicoba beberapa peralatan
produksi batik baru yang
dikembangkan oleh Batik Astoetik,
diantaranya kompor batik cap listrik
dan canting listrik.
Pemenang diambil 2 tim dari hasil
desain dan pencantingan yang
paling bagus dengan mentor dan
juri yaitu Bapak Nurohmad, S.Sn
selaku pembatik profesional dan
penasehat dari Astoetik Batik.
Lomba dan workshop batik sendiri
diadakan selama 2 hari sebagai
berikut:
·
Workshop #1 (7/8/16) :
Pembuatan pola, pencantingan.
Hasil mencanting oleh beberapa
peserta dapat dilihat pada gambar
di bawah. Selesai pencantingan,
berikutnya masih perlu ﬁnishing
dan cap bagian pinggir untuk
pembuatan syal batik.
·
Workshop #2 (14/8/16) :
Finishing, yaitu melakukan
ASTOETIK.COM
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pencantingan ulang pada beberapa
bagian yang belum sempurna.
Setelah itu proses pewarnaan,
pelorodan dan pengeringan.
Dikarenakan waktu lomba yang
singkat maka pewarnaan
menggunakan naptol dan
pengeringan kurang maksimal,
sehingga warna belum sesuai
dengan yang diharapkan.
Walaupun masih dalam tahap
pertama pembuatan syal, namun
hasil karya lomba ini tetap dipajang
pada saat malam tirakatan HUT RI
ke-71 di Dusun Jeblog.
Muh Aufar Himdani, selaku ketua
panitia kegiatan menyampaikan
bahwa kegiatan ini adalah bentuk
upaya melestarikan budaya melalui
momen 17an dan mengajak
masyarakat Jeblog untuk mengenal
lebih jauh tentang batik. Tahun
2014 yang lalu pernah diadakan
kegiatan serupa untuk pembuatan
sapu tangan dan taplak ukurankecil
dan tahun 2016 ini kali kedua
diadakan, tambah Himdani.
Melihat antusiasme peserta yang
cukup banyak mencapai sekitar 35
orang, maka panitia bekerjasama
dengan Astoetik berencana untuk
meneruskan kegiatan ini pada
kegiatan HUT RI ke-72 tahun
mendatang. Serta kegiatan .

pelatihan membatik diharapkan
tetap dilanjutkan rutin setiap bulan
seperti harapan dari para peserta
workshop dan lomba batikJeblog
itu Potensi!Sebenarnya dusun
Jeblog yang terletak di Kelurahan
Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan,
Kabupaten Bantul yang merupakan
tempat kelahiran saya ini memiliki
banyak potensi seni dari warganya,
namun belum terwadahi dengan
tepat dan belum dimunculkan ke
publik sehingga banyak
masyarakat yang belum tau.
Kegiatan edukasi yang akan
dikembangkan yaitu Jeblog
sebagai pusat pelatihan melukis,
karawitan, membatik, merakit
bambu serta membuat kerajinan
dari limbah bekas seperti batu,
kaca maupun batu.
Kampung Seni Kreatif Jeblog
sendiri diresmikan pada tanggal 7
Juni 2015 dengan ditandainya
pemotongan pita dan
penandatanganan oleh Bapak
Lurah Tirtonirmolo, Bapak Marwan,
MS. Ide pengembangan kampung
ini adalah dari hasil koordinasi TIM
UNY dengan karang taruna IPPJ
sebagai mitra kerja yang sepakat
untuk mengangkat Dusun Jeblog
sebagai Kampung Seni Kreatif,
dengan target keluaran menjadikan
Dusun Jeblog sebagai kampung
seni kreatif yang mampu menjaga
dan melestarikan budaya lokal
Indonesia sehingga mampu
menciptakan karakter masyrakat
berbudaya dan perekonomian yang
mapan.

Pertunjukan Shadow
ASTOETIK.COM
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Batik Shadow Astoetik
Di Jogja City Mall

D

Dalam rangka memeriahkan
acara Lomba Modeling dan
Audisi Wajah Pesona
Indonesia. Shadow Astoetik
didaulat untuk mengisi acara
tersebut dengan mengambil
tema shadow Ganesha. Yaitu :
memvisualkan sosok dewa ganesha yg
oleh umat hindu dipercaya sbg dewa
pengetahuan kecerdasan pelindung
penolak balak dan kebijaksanaan yang
disertai dg sosok mata ,kalamakara (
kolo_jawa: waktu) yg mencoba saya
interpretasikan, dimana saat kita lupa akan
waktu, manajemen waktu kita akan
menyiapkan bom waktu untuk kita sendiri.
Maka hanya dengan pertolongan sang
Maha kuasa dan usaha kita menggunakan
waktu yang disediakan sang penguasa
kita akan menjadi orang-orang yang
selamat.
Di gambar lain ada gambar Merak sebagai
simbol duniawi tentang kekayaan
kekuasaan keelokan…bahkan oleh umat
hindu adalah sebagai kendaraan perang
dewa skanda atau karteya ( adiknya
ganesha)

ASTOETIK.COM
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Dengan penggambaran merak kita
diingatkan tentang pandangan hidup
tentang kemana jiwa manusia sesudah
mati, kematian hanyalah kerusakan raga
sedangkan jiwanya hidup menemui Sang
Pencipta.
Dunia kita manfaatkan sebagai wahana
untuk menemui sang penguasa alam ini,
maka jangan terperdaya oleh
gemerlapnya dunia, hanya orang-orang
yang mempuyai kecerdasan manajemen
waktulah yang selamat, Dan Sang
Penguasa alam menanti jiwa kita kembali
menemui-Nya dengan segala
konsekwensinya.
Acara yang memperebutkan hadiah :
1.
Uang tunai 400rb, piala dan
sertiﬁkat
2.
Uang tunai 300rb, piala dan
sertiﬁkat
3.
Uang tunai 200rb, piala dan
sertiﬁkat
Acara ini didukung oleh : Kementrian
Pariwisata, Jogja City Mall dan Ganesha
Organizer.

14.13

Instastoetik
astoetik

Sponsor

www.astoetik.com

kOMPOR
kOMPOc

cANTING LISTRIK
K-CL002
Pengaturan panas secara manual, dengan mengatur
tombol potensio. Bodi dari kayu, nyaman dan
mudah digunakan. Daya 40 Wa , Tegangan 220 Volt
dilengkapi 3 cucukan can ng (Klowong, Cecek,
Tembokan) Lama pemanasan malam 10
menit dengan kapasitasmalam / lilin
10 gram.

Kompor Cap Batik

Pengaturan
panas Filter
secara
(Kompor,
Loyang,
lili

mengatur tombol potens
dan berat 3 Kilogram Diam
35 cm sehingga ﬂeksibel d
digunakan memba k cap
Tegangan 220 Volt. Pad
Info. 08132513111
penggunaan
daya tetap r
120 Wa

Rp. 1.225.0

Rp. 1.100.00

Dapatkan juga di:
STORE

www.astoetik.com

Selengkapn
699.999 suka

astoetik PRODUK BARU ASTOETIK #astoetik #indonesiamembatik

#pelestaribudayabatik #cintabatik #peralatanbatik #komporlistrik

Lihat semua 4242 komentar
lunamaya Mau dong jadi penjaga hatiku
16 menit yang lalu
justinbiber I Love Batik !!!!
16 menit yang lalu
mantanterindah Jagain adek banggg @radityadika
5 menit yang lalu
aliandosyarief jadi pengen beli
5 menit yang lalu
Taylorsiwss I Love Batik !!!!
5 menit yang lalu
meghantrainor I Love Astoetik
5 menit yang lalu
aurakasih I Love Batik !!!!
5 menit yang lalu
justinbiber I Love Batik !!!!
3 menit yang lalu
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d

www.astoetik.com

PAP

-KC002

kOMPOR sTANDAR nEW
A-SD003

Pengaturan panas secara
manual, dengan mengatur
tombol potensio. Bodi
Aluminium dan berat 800 gram
dengan elemen pemanas
double plat (tanpa dudukan
gerabah) sehingga ringan dan
mudah digunakan. Daya 80
Wa , Tegangan 220 Volt dan
Arus 0,303 Ampere. Lama
pemanasan 18 menit dengan
volume malam 150 gram

etik

al,
dengan
am)
i Stainless
oyang cap
man untuk
300 Wa ,
isi stabi
yaitu 100-

www.astoetik.com

0

Dapatkan juga di:
STORE

www.astoetik.com

Dapatkan juga di:
STORE

www.astoetik.com

a

Produk
Baru
Astoetik
ASTOETIK.COM
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Program Sosial

Apa dan bagaimana Ba k Merdeka #2? Da ar Penerima Bantuan Ba k
Merdeka #2? Program Sosial Astoe k, Ba k Merdeka #2 Membagikan
45 Kompor Gra s
Memba k Asyik di Pasar Kangen Jogja
ASTOETIK.COM
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BATIK
MERDEKA
#2
dengan tekstil. Kami mengambil
membatik, karena di sekitar
wilayah kami tepatnya di Gumelem
ada pengrajin batik. Harapan
kami,siswa dapat memiliki
semangat kewirausahaan dan
keterampilan membatik untuk bekal
mereka dikemudian hari.
Sayangnya dalam juknis BOS,
tidak dapat mengeluarkan dana
untuk pembelian barang yang
berupa asset seperti kompor.
Sehingga kami kesulitan
untuk membatik karena dibutuhkan
alat untuk melelehkan malam.
Kemudian kami menggunakan lilin
untuk melelehkan malam karena
keterbatasan kami.” Keluh Leni
Rahmayanti, S.Pd selaku
penanggung jawab kegiatan
membatik di SMA Negeri 1
Purwareja, Klampok.
Demi memenuhi misi melestarikan
dan menjaga budayanya, Sanggar
dan Toko Batik Astoetik hadir dan
turut membantu menyediakan

“

Kami sangat senang sudah dikasih kompor
gratis ini dari astoetik, saya yakin ini
bermanfaat bagi instansi dan mahasiswa
kami. Dari segi hubungan bisnis kami
terbantu dengan adanya info peralatan
batik langsung dari produsenya. Harapan
kami pihak Astoetik aktif update informasi
ke ISI dan kami siap bekerja sama

ASTOETIK.COM
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“

Bapak Arif Suharson, S.Sn., M.Sn
Kajur Kriya ISI Yogyakarta

“

kebutuhan peralatan untuk
membatik di SMA Negeri 1
Purwareja, Klampok yang disambut
penuh suka cita oleh pihak
sekolah. Semoga anak – anak di
sekolah lain tidak merasakan hal
yang sama, dan dapat meneruskan
perjuangan para pembatik
sebelumnya. Mari berlomba
melestarikan budaya batik.
SemangArt!
Batik Merdeka #2
Dari lebih dari 70 pendaftar
yang mengirimkan datanya,
akhirnya diseleksi penerima yang
memang membutuhkan. Walaupun
demikian kepada masyarakat yang
mengirimkan permohonan akan
difasilitasi untuk pemberian harga
khusus dan diikutsertakan dalam
program Batik Merdeka #3 pada
tahun berikutnya.

Matur nuwun astoetik sudah memberikan
kompor gratis, saya merasa terbantu dan
bisa menghemat pengeluaran saya ,karena
harga minyak mahal. Semoga astoetik
lancar, berkembang dan laris manis
Ibu Waqi’ah
Pengrajin Batik Giriloyo

“

Pada bulan Agustus 2015
bertepatan memperingati HUT RI
ke-70, Astoetik mengadakan
program Batik Merdeka #1 dan
mendistribusikan 25 kompor gratis
bekerjasama dengan Paguyuban
Sekar Jagad & Dekranasda DIY.
Sedangkan pada bulan Agustus
2016 ini diadakan kembali program
Batik Merdeka #2 yang akan
membagikan 45 kompor gratis ke
masyarakat.
Batik Merdeka #1
Saat ini batik menjadi salah
satu pelajaran wajib di dalam
kurikulum sekolah, dan akan
semakin digalakkan lagi di
lingkungan nonformal seperti di
sanggar batik, dan pemberdayaan
masyarakat. Seperti di SMA
NEGERI 1 PURWAREJA
KLAMPOK, yang notabene sudah
negeri, terdapat kemirisan dalam
kurikulum yang terbaru ini.
“Dalam kurikulum 2013, terdapat
kompetensi yang berhubungan

Membatik Asyik
di Pasar Kangen Jogja
YOGYA (KRjogja.com) - Datang ke
Pasar Kangen Jogja tak lengkap rasanya
bila tanpa melepas rindu dengan
membatik. Di salah satu stand
pengunjung dipersilakan untuk
menggoreskan imajinasinya melalui
canting dan malam di atas kain.
Seperti yang terlihat di stand Astoetik
Sanggar dan Toko Batik yang terletak di
sudut barat gedung Taman Budaya
Yogyakarta, lokasi Pasar Kangen Jogja.
Di tempat ini pengunjung bisa asyik
membatik di kain yang sudah
disediakan.
Di stand ini juga diperkenalkan
dengan alat-alat membatik seperti
canting, wajan, malam, dan kompor
Astoetik. "Ada canting cecek, canting
klowong, dan canting tembokan," jelas
Irwan (24) Kepala Produksi dan
Marketing Astoetik kepada KRJogja.com.
Ada pula kompor Astoetik, kompor listrik
untuk memanaskan malam. Kompor
Astoetik ini merupakan kompor hemat
energi yang secara otomatis dapat
mengatur kestabilan suhu malam batik.
"Kalau suhunya stabil nanti malamnya
dapat menempel dengan sempurna di
kain," papar Irwan sembari menunjukkan
penggunaan kompor Astoetik untuk
melelehkan malam.

"Ingin membatik, ingin tahu caranya
membatik," tutur Aisyah Maulida (23)
yang datang berkunjung ke stand
Astoetik bersama teman-temannya.
Pengunjung yang datang ke stand
Astoetik ini juga dipersilakan mengikuti
kompetisi foto berhadiah.
"Pengujung boleh foto di stand, nanti
fotonya diunggah di Instagram.
Pemenangnya dapat hadiah menarik
dari kami," terang Irwan. Kompetisi foto
Instagram ini diselenggarakan sampai 24
Juli 2016 mendatang.
Selain menjual perlengkapan
membatik, Astoetik juga membuka
kursus membatik atau batik training
bertempat di Jeblog RT 02, Tirtonirmolo,
Kasihan, Bantul. "Biasanya untuk anakanak SD, nanti kami juga bisa datang ke
sekolah-sekolah," tutur Irwan yang juga
turut mengajari pengunjung stand untuk
belajar membatik.
Masuk ke arena Pasar Kangen tidak
dipungut biaya alias gratis, acara
berlangsung hingga Minggu 24 Juli
2016. (Amalia Nurul F)

ASTOETIK.COM
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WORKSHOP DAN LOMBA NYANTING
BARENG THE SAHID RICH
JOGJA HOTEL

P

Pada bulan kemarin
Astoetik telah menjadi
support utama untuk
The Sahid Rich Jogja
hotel dalam
penyelenggaraan

acara workshop dan lomba
membatik memperingati hari batik
dengan tema Where Tradition
Culture And Service Merge untuk
tingkat SD, SMP, dan SMA/K, yang
berlangsung dalam satu hari, pada
hari Sabtu tanggal 29 Oktober
2016. Acara yang dibuka dengan
tarian gambyong oleh penari kecil
yang bernama Lucia mewakili
pelaku seni dalam kegiatan
tersebut. Cukup antusias para
peserta dalam membuat batik
menjadi sebuah karya yang cukup
bagus dengan berbagai macam
motif batik mempunyai nilai
kreatiﬁtas yang tinggi, komposisi
batik yang pas. Tidak hanya
peserta lomba yang praktik
membatik namun dari karyawan
hotel dan juga dari beberapa
anggota Moge yang menginap di
hotel tersebut juga mencoba
membatik.
Menjadi salah satu
kebanggaan kota jogja dinyatakan
sebagai kota batik dunia, dan tugas
kita untuk melestarikan budaya
batik dan membawa batik lebih
mendunia lagi. Kata Bapak Heriadi
Bairin General Manager The Sahid
Rich Jogja Hotel.
Acara ini sangatlah bagus untuk
meneruskan budaya yang sudah
ada yang secara tidak langsung
lambat laun semakin hilang.
Apalagi sekarang Jogja sudah
menjadi Kota Batik Dunia. Harapan
saya kegiatan ini bisa terus
diadakan dan bisa untuk
ASTOETIK.COM
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menumbuhkan kecintaan anakanak muda terhadap budayanya
sendiri. Kata Pak Aldi ayah dari
salah satu peserta.
Tahukah kalian manfaat dari
mengikuti workshop membatik itu?
Manfaat dalam mengikuti
workshop membatik itu sangat
banyak namun Astoetik akan
memberikan beberapa informasi
tentang manfaat tersebut.
Membatik dapat melatih
keterampilan, ketangkasan dalam
praktek, melatih kesabaran, dan
memberikan daya inovasi yang
tinggi. Dalam beberapa kali
Astoetik sering mengadakan
workshop dan lomba membatik, itu
juga memberikan manfaat yang
besar bagi pecinta seni, pelajar
ataupun pelaku seni. Jadi kapan
kalian akan bergabung dengan
Astoetik dalam workshop
membatik?

Foto Kontes Astoe k
Astoe k Ikut Memeriahkan Fes val Kesenian Yogyakarta (FKY) 2016 di Plaza Ngasem
Astoe k Raih Juara II kategori Keindahan dan Kebersihan di Pasar Kangen
Yogyakarta 2016
Bantul Expo 2016, Astoe k Hadir sebagai Produk Unggulan Daerah Kabupaten
Bantul
Techno Ba k Workshop Astoe k
Bersama Ba k Taman Lumbini di JIBB 2016

Pameran Astoetik

ASTOETIK.COM
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Fot
K

Siapa

yang saat ini tidak
suka berfoto apalagi diikutsertakan
di lomba foto kontes,
pendaftarannya gratis, serta dapat
hadiah menarik? Di acara Pasar
Kangen Yogyakarta yang
diselenggarakan pada 19-27 Juli
2016 di Taman Budaya Yogyakarta
kemarin, Astoetik
menyelenggarakan lomba kontes
foto bagi pengunjung Pasar
Kangen Yogyakarta yang lombanya
dibuka pada 19-23 Juli 2016.
Adapun persyaratan lombanya
yaitu dibuka untuk umum, foto di

ntes

k
i
t
e
o
Ast

stand Astoetik,
follow
Instagram
@astoetik, dan
mengupload
foto diInstagram.
Kategori penilaian
.lomba kontes foto ini yaitu
like terbanyak, kreatif, kekunoan
Saat pameran berlangsung banyak
dari pengunjung pasar kangen
Yogyakarta dari anak-anak hingga
orang dewasa yang tertarik
mengunjungi stand Astoetik untuk
mencanting sekaligus nampang

eksis berfoto dan
diikutkan dalam lomba kontes foto
Astoetik. Pengumuman lomba foto
kontes diumumkan pada tanggal
24 Juli 2016 dan pemenang dari
lomba ini yaitu yang mempunyai
akun Instagram dengan nama
@akepy dan @ﬁkaarisma. Selamat
bagi para pemenang lomba!

Astoetik Ikut Memeriahkan
Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) 2016 di Plaza Ngasem

R

angkaian acara Festival
Kesenian Yogyakarta 28
Jogja kota yang digelar
pada tanggal 2 – 6
September 2016 telah
usai. Sanggar dan Toko Batik
“Astoetik” ikut serta dalam stand
dengan melanjutkan program
“Nyanting Sepuasnya, Bayar seIkhlasnya”, maupun acara pengisi
panggung tanggal 3 September
2016 dengan pertunjukkan Batik
Shadow yang bertempat di Plaza
Pasar Ngasem. Selain program
membatik, produk-produk baru
Astoetik seperti canting litrik dan
kompor batik cap listrik Astoetik
ASTOETIK.COM
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juga ditampilkan dalam pameran
ini. FKY 28 kali ini terdiri atas 21
stand makanan, 9 stand minuman
dan 10 stand kerajinan.
Menampilkan 20 pengisi acara
panggung dengan berbagai
kesenian budaya, band dan
kegiatan ilmiah.Kegiatan yang
dibuka oleh Sekretaris Daerah kota
Yogyakarta, Ibu Dra. Rr. Titik
Sulastri pada jumat 2 september
2016 menyampaikan dengan
singkat dalam sambutannya bahwa
FKY sudah ditahun ke 28 sebagai
etalase seni dengan format festival
dan sudah di kenal luas sebagi
rumah event seni dan budaya.

FKY telah menjadi event seni dan
budaya yang menasional dan
menjadi favorit masyarakat dari
penjuru daerah maupun
internasional. Yogyakarta sebagai
kota budaya mewariskan banyak
potensi kesenian, adat istiadat dan
tradisi yang akan menarik
wisatawan. FKY ini menjadi ajang
kreasi dan ekspresi para seniman
untuk melestarikan dan
mengembangkan kebudayaan
bangsa.
Tema yang diusung FKY 28 tahun
2016 adalah Masa Depan, Hari Ini
Dulu yang juga menjadi tema untuk
motif batik yang dibuat oleh Batik

Shadow. FKY 28 meneropong jauh
ke masa depan tentang fenomena
kebudayaan dimasa yang akan
datang sebagai titik ide.
Kebudayaan bukan hanya tentang
artefak atau tradisi belaka.
Pertunjukan yang disuguhkan

bukan hanya sebatas tontonan
semata tetapi juga menjadi cara
pandang dan pemicu parisipasi
masyarakat ke depannya. Sanggar
dan Toko Batik Astoetik berharap
acara seperti FKY ini selalu
menjadi tanggung jawab bersama

masyarakat maupun pemerintah
agar kebudayaan tidak tergerus
oleh zaman dan pengaruh dari
pihak luar. Salam budaya. (Arf)

Astoetik raih Juara II kategori Keindahan
dan Kebersihan di Pasar Kangen Yogyakarta 2016
Pasar Kangen Yogyakarta 2016
yang berlangsung di Taman
Budaya dari tanggal 19-27 Juli
2016 berlangsung sangat meriah.
Astoetik yang merupakan salah
satu stand dari 68 stand kuliner
dan 51 stand kerajinan di pasar
kangen ini meraih Juara II kategori
Keindahan dan Kebersihan.
“Prestasi yang sangat
membanggakan stand Astoetik bisa
meraih juara, terimakasih ataskerja
keras team, Juara II ini saya
persembahkan untuk kalian”, ujar

Arif Indra salah satu karyawan
Astoetik. Tidak heran
apabilaAstoetik menyabet juara
dengan kategori tersebut, karena
memang penilaian dari pengunjung
pasar kangen, stand ini berbeda
dengan stand yang lain dari sisi
keunikan, kreatif, dan
merupakansatu-satunya stand
batik di pasar kangen yang
memperjual-belikan kebutuhan
membatik dengan produk
unggulannya yaitu Kompor batik
listrik Astoetik (Auto Electric Stove
for Batik). (Bun)
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Bantul Expo 2016 , Astoetik Hadir
sebagai produk unggulan daerah kabupaten bantul

Pekan Raya yang bernama Bantul
Expo selalu rutin digelar setiap
tahunnya. Biasanya, Bantul Expo
diadakan tidak jauh dari perayaan
hari jadi kabupaten Bantul yang
jatuh pada bulan Juli. Waktu
pelaksanaan Bantul Expo tahun ini
pada tangga 1 sampai dengan 11
Agustus 2016. Bantul Expo selalu
di laksanakan di Pasar Seni
Gabusan yang
berada di jalan
Parangtritis km. 9.
Pasar Seni Gabusan
sendiri adalah pasar
pusat kerajinan khas
kabupaten
Bantul.Bantul expo
dibuka langsung
oleh Bupati Bantul
Bapak Suharsono di
komplek Pasar Seni
Gabusan.
Didampingi panitia
dan pejabat
setempat Gong
dibunyikan sebagai
tanda Banul expo
dibuka secara resmi.
Masyarakat sangat
Antusias untuk hadir
dalam pembukaan
tersebut. Untuk
tahun ini Bantul
Expo mengambil
tema "Makaryo
Mbangun Deso"
yang artinya berkarya membangun
desa. Fokus penampilan standstand untuk tahun ini menampilkan
potensi dari desa di tiap
kecamatan se-Kabupaten Bantul.
Selain stand tersebut, beberapa
stand kantor dinas di lingkungan
kabupaten Bantul juga turut ambil
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bagian memeriahkan Bantul Expo.
Dengan ikut berpartisipasinya
kantor dinas di wilayah kabupaten
bantul, diharapkan kantor-kantor
dinas tersebut dapat akrab di mata
masyarakat Bantul pada
khususnya. Selain stand
kecamatan dan kantor dinas
tentunya ada stand dari
masyarakat Bantul dan swasta
yang menawarkan produknya
kepada pengunjung, baik itu kuliner
khas, barang obral, produk
kerajinan bahkan motor hingga
mobil yang menawarkan promosi.
Untuk memeriahkan Bantu Expo,
wahana permainan khas pasar
malam akan memanjakan
pengunjung yang membawa serta
keluarga.

Salah satu Stand swasta adalah
dari Sanggar dan Toko Batik
Asteotik yang menampilkan
produkkompor batik listrik, Canting
listrik dan kain hasil dari para
pembatik. Ini adalah produk
unggulan di bantul yang akan
didaftarkan ke SNI dan akan ikut

dalam pemilihan pemuda pelopor
DIY. Untuk mengunjungi Bantul
Expo, pengunjung tidak akan
dipungut biaya masuk alias gratis,
hanya biaya retribusi parkir yang
sebagian dikelola oleh masyarakat
sekitar Pasar Seni Gabusan. Untuk
parkir motor dan mobil, tempat
yang disediakan cukup luas karena
bekerja sama dengan Grand Puri
Waterpark yang memiliki lahan luas
di seberang Pasar Seni Gabusan.
Sanggar dan Toko Batik berharap
kegiatan tersebut tetap dilestarikan
sampai anak cucu nanti. Akan lebih
baik juga diadakan ditiap
kecamatan sehingga banyak
UMKM berani muncul untuk ikut
serta dalam pembangunan
ekonomi masyarakat.

TECHNO BATIK WOKSHOP ASTOETIK
BERSAMA BATIK TAMAN LUMBINI DI JIBB 2016

“

tersebut yaitu kompor batik
pengusaha, pemerintah , dan
paguyuban pecinta batik Indonesia.
Tanggal 15-16 Oktober 2016
Astoetik berkesempatan mengikuti
pameran dengan membuka stand
yang berisi workshop Batik Cap,
Batik Lukis dan Mencanting yang
bekerjasama dengan TamanNitik
Batik Lumbini. Dalam acara
tersebut Astoetik ingin
memperkenalkan inovasi peralatan
batik dari segi teknologi. Dari
berbagai macam peralatan yang
diperkenalkan peralatan

T e s t i m o n i

Supaya kita tidak lupa peran penting teknologi
dalam batik itu mutlak, perlu dipahami batik
adalah teknologi, perkara teknologi mesin, itu
adalah media. Astoetik adalah contoh darimana
batik teknologi fungsi yang begitu kuat. Dari sisi
lain beliau mengajak untuk membangun karya
inovasi yang ilmiah objektivitas dari karya untuk
diuji coba. Cukup baik membuka peluang, untuk
Astoetik kedepan inovasi batik cap bisa
berkembang

“

cap, kompor listrik, canting listrik.
Dalam kegiatan tersebut Astoetik
memberikan fasilitas kepada
pengunjung untuk belajar dan
praktik secara langsung proses
membatik baik menggunakan alat
batik cap, batik painting, ataupun
dengan canting. Banyak
pengunjung yang mampir dan
mencoba kegiatan tersebut baik
pengunjung lokal ataupun luar
negeri. Adapun hasil dari karya
pengunjung cukup memberikan
kepuasan atas apa yang Astoetik
sediakan.

“

J

ogja International Batik
Biennale (JIBB) 2016
yang diselenggarakan
pada 12-16 Oktober
2016 di Jogja Expo
Center, JIBB pertama
kalinya diadakan untuk
memperingati hari jadi Jogja
sebagai Kota Batik. Acara tersebut
bertujuan untuk memberikan
kontribusi terhadap perkembangan
batik di Indonesia dan sebagai
media untuk semakin
mengenalkan tradisi batik. Dalam
acara JIBB diikuti berbagai
kalangan yaitu, para pengrajin,

Sangat bagus karena langsung praktik dan
melihat edukasi, anak-anak juga terlihat senang
belajar membatik

Joni (Pengunjung)

“

Abdoel Syukur
(pemilik Taman Nitik Batik Lumbini)
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Tips & Trik Seputar Batik
Mendaur Ulang Malam
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Daur Ulang
Malam (Lilin Batik)

M

\alam (Wax)
adalah suatu
zat padat
yang
diproduksi
secara alami
yang
diperoleh
dari ekskresi
tumbuh-tumbuhan, berupa damar
atau resin. Pada tumbuhan, malam
adalah hasil metabolisme sekunder
yang dikeluarkan oleh pembuluh
resin sedangkan sumber hewani
untuk malam berasal dari sarang
tawon dan lebah. Dalam
pembuatan batik, malam berperan
sebagai penutup bagian kain
agartidak terwarnai dalam

pencelupan. Dalam pembuatan
batik, malam berperan sebagai
penutup bagian kain agar tidak
terwarnai dalam pencelupan.
Ketika digunakan dalam intensitas
yang besar dan pengaruhnya
dalam low cost production maka
muncullah inovasi dalam mendaur
ulang lilin yang sudah terpakai. Apa
Manfaat malam daur ulang
?Bagaimana proses
malamnya?Seberapa besar
pengaruhnya dalam hasil atau
produk akhirnya? Berikut adalah
penjelasannya.Manfaat daur ulang
malam bagi para pengrajin cukup
besar juga. Kalau dari segi harga
mereka bisa ang malam yang
sudah terpakai : menghemat

pengeluaran, karena malam yang
seharusnya jadi limbah bisa
digunakan lagi dalam
produksi.Penggunaan ini bisa
dilakukan dua atau tiga kali lagi.
Penggunaan malam jenis ini
adalah untuk membatik yang
sifatnya “blok” gambar bisa
menggunakan malam daur ulang
sebab fungsinya hanya untuk
menutupi bagian yang dirasa
memerlukan malam dalam jumlah
yang banyak. Sehingga biaya
produksi bisa ditekan dengan
menggunakan strategi daur ulang
malam.
Berikut adalah cara mendaur ulang
malam batik:

1. Lepaskan malam / lilin pada kain
dengan cara merebus kain tersebut
dengan air yang mendidih.
2. Pisahkan air yang terbawa seminimal
mungkin.
3. kemudian malam bekas tersebut
dicampur dengan BPM
(Parafﬁn/kendal) yang merupakan
sisa/ampas dari pembuatan minyak
goreng. Bahan lainnya adalah
Gondorukem yaitu getah pohon pinus
4. Jika ingin membuat batik dengan motif
garis yang sangat tipis dan halus
(ngawat) maka dapat dicampur
dengan damar yaitu getah dari pohon
meranti
5. Semua bahan tersebut direbus hingga
larut semua yaitu sekitar 5-7 jam
6. Setelah itu malam yang telah jadi
dicetak dan siap digunakan.
Sehingga secara umum jika kita bisa mengolah dan mendaur ulang, kita mempunyai keuntungan hemat
bahan baku, ramah lingkungan, tidak banyak sampah, baik untuk lingkungan, bumi lebih terjaga (wur).
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www.astoetik.com
info@astoetik.com

Sanggar dan Toko Batik Astoetik
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