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SME Social Excursion di Astoetik Batik
dalam Rangkaian Program Summer
School 2017 Pascasarjana UNY
Aplikasi Android, Astoetik Store 2
Siap Digunakan
Napak Tilas, Semangat Berinovasi.
PMCT 3rd Anniversary
Yuk simak Milestone Perjalanan
Astoetik 2017

Kenal Lebih Dekat Dengan

“Astoetik”

7 Workshop (Home Industry) Produksi Astoetik
Produk Baru Kompor 'Low Cost' dan 'Combo' Astoetik
Dikenalkan pada Masyarakat dalam Rangka Hari Pendidikan
Nasional
Brand Baru “Batik Moro” dan “JBLOG” by Astoetik Group
Bahagia tanpa tawar
Belanja Astoetik dimana saja?

astoetik.com
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SME Social Excursion di Astoetik Batik
dalam Rangkaian Program Summer School 2017
Pascasarjana UNY

Latar Belakang
Aktivitas doktor dan jaringan alumni
“Pendidikan dan Teknologi” difokuskan
pada pelatihan yang sistematis bagi para
peneliti junior dan alumni di TVET / SME
(UKM) untuk mendukung karir profesional
mereka untuk menjadi ahli. Melalui
pelatihan yang sistematis ini, semua
peserta akan meningkatkan kapasitas
analitis dan penasehat mereka dan
menggunakannya secara efektif dalam
perencanaan dan pelaksanaan aktivitas
profesional di setiap bidang seperti
pendidikan, ekonomi, administrasi proyek,
serta bekerja di lembaga penelitian dan
proyek-proyek pembangunan. Selain itu,
jaringan alumni bertujuan untuk
mewujudkan jaringan regional antara
Alumni (juga Alumni Asosiasi) yang
bersedia untuk melakukan penelitian atau
doktor di Eropa, yaitu Jerman, Prancis,
Norwegia, dan juga kolaborasi ilmiah dan
proyek.
Tujuan
Dari perspektif jaringan acara akan
memberikan kontribusi untuk
menjembatani kesenjangan antara
pemanfaatan teknologi terbaru dan
kurangnya kualiﬁkasi sumber daya
manusia dalam hal ketrampilan teknis dan
organisasi di negara berkembang.
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Batik- SME Business case (Social
Excursion)
Pada hari ketiga, kegiatannya adalah SME
Business case (Social Excursion) dengan
mengunjungi salah satu UKM yang
berhasil mengembangkan produk
teknologi (teknopreneur) yang berasal dari
alumni kampus pendidikan. Astoetik Batik
yang dipimpin oleh Nova Suparmanto
(SME Industry Representative) dengan
konsep home industry akan dikunjungi
pada tanggal 29 Maret 2017 selama 1 hari
penuh.
Dalam kegiatan yang akan dilangsungkan
di Kampung Jeblog, Bantul ini peserta
akan diajak untuk melakukan berbagai
macam kegiatan menarik. Antara lain:

menikmati sajian jajanan pasar dan
makanan tradisional sego liwet, kunjungan
lapangan melihat konsep home industry
yang melibatkan beberapa rumah dan
warga sekitar (total 8 workshop),
menyaksikan live performance musik
tradisional gamelan yang dimainkan oleh
warga, serta workshop/ praktik membatik
dengan teknologi pada media kaos
dengan teknik kombinasi (canting tulis &
cap) oleh peserta. Hasil karya tangan
peserta akan digunakan oleh peserta pada
saat Fashion Show yang dilaksanakan
hari Jumat. Selain itu pihak Astoetik juga
akan mengenalkan 2 produk baru dalam
acara ini yaitu produk Low Cost & brand
baru untuk produk fashion.

Aplikasi Android
Astoetik Store v2 Siap Digunakan
login. Ini
memudahka
n costumer
untuk login
menggunaka
n email
gmail. Ketika
mobilenya
sudah
tersinkronisa
si dengan
gmail maka
akan
langsung
masuk saja.
Pengenalan awal aplikasi Astoetik
Store Versi 2 salah satu agenda dalam
ceremonial Ulang Tahun PT Putra Multi
Cipta Teknikindo ke-3 oleh Zulfa
Kurniawan (mahasiswa UNY) yang
magang di Astoetik. Aplikasi ini
merupakan penyempurnaan versi
sebelumnya yang bertujuan untuk
memberikan kemudahan transaksi online
lewat mobile.
Astoetik Store v.2 adalah toko kebutuhan
batik yang sangat lengkap, mulai dari
peralatan, bahan, pelatihan, dan lainnya
yang dikelola oleh Batik Astoetik. Astoetik
Store versi 2 dengan tambahan ﬁtur
untuk memudahkan pengguna
melakukan transaksi dimanapun &
kapanpun. Visi yang dibangun adalah
"Onestop Batik Services" dimana terdapat
lebih dari 300+ data produk & jasa yang
ditawarkan.
Ada beberapa update ﬁtur dalam aplikasi
Astoetik V2 ini yaitu:

Astoetik cara penggunaannya. Nah
Aplikasi ini bisa diunduh di Google Play
Store atau melalui alamat
https://play.google.com/store/apps/details?
id=aplikasiku.astoetik
Salam budaya!

Astoetik
Store
V2

Halaman berikutnya yaitu Help akan
muncul tentang cara penggunakan
aplikasi Astoetik Store. Akan dijelaskan
secara detail dan rinci.
Adapun yang lain yaitu
Store adalah tentang
penampilan produk
Astoetik kompor, alat,
costum, bahan, paket/
promo dan media. Ketika
salah satu diklik maka
akan muncul list produk
misalkan kompor maka
akan ada tampilan kompor
Astoetik Otomatis New,
Kompor Astoetik
Alumunium dan lain lain.

Ketika memilih
salah satu kompor
Astoetik maka akan
muncul penjelasan detail
deskripsi produk. Jika
ingin memesan kompor
Data promo produk, event & pricelist
tersebut tinggal klik saja
terbaru
'Add to cart” dan isikan
·
Penghitungan ongkir otomatis
berapa yang mau dibeli.
·
Login dengan akun Google
Yang terakhir adalah
·
Petunjuk penggunaan aplikasi
tampilan cart ini
·
Notiﬁkasi order melalui email.
menampilkan produk yang
sudah dipesan dan akan
Tutorial Aplikasi:
terintegrasi langsung
·
Halaman pertama saat aplikasi
dibuka maka akan muncul Produk promo, dengan ongkos kirim.
Costumer tinggal
Produk terbaru , Event terbaru, proﬁl
Astoetik, dan pricelist Astoetik selanjutnya menunggu konﬁrmasi dari
CS Astoetik.
Menu Aplikasi menampilkan store,
Mudah bukan sahabat
cart,help, about serta astoetik google

astoetik.com
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Happy
Anniversary
Dengan Semangat kembali ke akar , PT
Putra Multi Cipta Teknikindo merayakan
ulang tahun yang ke 3 dengan mengambil
lokasi di Gasebo Giriloyo. Giriloyo
merupakan salah satu tempat
perkembangan batik tulis yang berada di
provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan
Giriloyo juga merupakan cikal bakal
inspirasi dari produk unggulan di PT Putra
Multi Cipta Teknikindo yaitu Kompor Batik
Listrik “ Astoetik. Dengan berdasarkan itu
maka tema kegiatan ulang tahun kali ini
adalah “ Napak Tilas , Semangat Inovasi”.
Rangkaian acara Ceremonial
ulang tahun PT Putra Multi Cipta
Teknikindo ke-3 mengundang para
pembatik dan pemuda disekitar Gasebo
Giriloyo seperti pemimpin kelompok batik
Srikuncoro, Suka Maju dan Sidomukti
yang rata-rata memiliki anggota 50 orang.
Acara inti Talkshow bersama Nova
Suparmanto (owner Astoetik) , Pak
Nurahmadi dan Sriutami.
Nova menceritakan perjalanan
berdirinya PT Putra Multi Cipta Teknikindo
yang dahulu di awali dengan tugas kuliah
yang saat ini menjadi mata
pencahariannya. Dahulu batik di giriloyo
hanya sebatas buruh saja, yang
mengambil pola ke para juragan di kota
jogja namun berkembangnya waktu dan
ada upaya untuk lepas dari itu Pak
Nurahmadi adalah salah satu pengupaya,
cerita beliau sangat bersemangat.
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“Salah satu
kebanggaan para
pengrajin batik
adalah ketika
karyanya dipakai
oleh orang yang
mempunyai
jabatan tinggi
seperti halnya Pak
Presiden dan para
anggota DPR “
kata seorang
Pembatik yang
hadir
Acara berakhir dengan
memotong tumpeng oleh owner PT Putra
Multi Cipta Teknikindo dan penyerahan
simbolis untuk Ibu Widi Astuti sebagai
salah satu pemenang “Astutik sedunia”
dan Pemenang “Suara Konsumen” oleh
Mas Bhirawa dari Ponorogo Jawa timur.
“Mas , besok tolong kompor batik listrik
yang lebih murah dan hemat lagi” harapan
dari Mas Said Romli salah satu peserta
Ceremoni acara ulang tahun. Semoga
dengan acara tersebut bisa membekas
kepada para pembatik bahwa mereka
berjuang tidak sendiri masih banyak anak
muda yang ikut dibelakangnya.
Teriakasih (AI)

3
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Napak Tilas,
Semangat Berinovasi.
PMCT 3rd Anniversary

Apa saja program-program Astoetik di tahun 2017?
Yuk simak Milestone Perjalanan Astoetik 2017
Sebelum menyimak program-program menarik yang akan dilalui Astoetik di tahun 2017 ini, kita lihat dulu tentang pencapaian tim
Innovation Center Astoetik dalam mengembangkan berbagai model inovasi kompor dan peralatan batik.
Sudah berapa model sih yang dibuat oleh Astoetik?
Ternyata selama berjalan di tahun ke-4 Astoetik telah menghasilkan 17 model dan masih akan terus bertambah. Kenapa banyak
banget ya? Ini sesuai dengan visi untuk “Unggul dalam Inovasi” karena perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar yang terus
berkembang juga.
NO.

MODEL

KETERANGAN

NO.

MODEL

KETERANGAN

1.

A-SA01

Kompor Semi Otomatis Baru

9.

A-AU02

Kompor Otomatis (Handle Plastik)

2.

A-AS01

Kompor Low Cost

10.

A-AU01

Kompor Otomatis (Handle Alumunium)

11.

A-SD03

Kompor Standar
(Pemanas Plat, Handle Plastik)

12.

A-SD02

Kompor Standar (Handle Plastik)

13.

A-SD01

Kompor Standar (Handle Alumunium)

14.

T-SD02

Kompor Otomatis Tanah Liat

15.

T-SD01

Kompor Standar Tanah Liat

16.

A-SE01

Kompor Semi Otomatis (PID
Microcontroller) Alumunium

17.

T-SE01

Kompor Semi Otomatis (PID
Microcontroller) Tanah Liat

3.

A-KC02*

Kompor Cap Bundar (Alumunium)

4.

A-KC01a
A-KC01b

Kompor Cap Kotak (Alumunium)
Diameter a:35cm b:40cm

5.

S-KC02*

Kompor Cap Bundar (Stainless Steel)

6.

S-KC01a
S-KC01b

Kompor Cap Kotak (Stainless Steel)
Diameter a:35cm b:40cm

7.

K-CL02

Canting Listrik versi 2 (3in1)

8.

K-CL01

Canting Listrik versi 1

*) Masih proses pengembangan
Program-program menarik yang akan dilalui Astoetik di tahun 2017?
nah kali ini baru kita bahas plan Astoetik 2017 yang disajikan dalam infographic berikut ini:

astoetik.com

05

7 Workshop (Home Industry)
Produksi Astoetik berbasis ISO 9001
Bagaimana sih proses produksi peralatan Astoetik itu?
Yuk kita lihat konsep home industry yang diusung Astoetik dengan memaksimalkan beberapa rumah di 1 daerah menjadi workshopworkshop. Terdapat sejumlah 7 workshop (rumah) masyarakat di Kampung Jeblog yang digunakan, dengan fungsi menghasilan
bagian (part) yang berbeda-beda.
WORKSHOP:
1 : Astoetik (Assembly, quality control & packing) (Main)
2 : Steel & coating
3 : Wood
4 : Gallery / Showroom
5 : Ceramic
6 : Sanggar (Demonstration Plot/ Batik Class)
7 : Box
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Pemberdayaan pemuda
dan UKM/IKM sekitar mencapai lebih dari 30 orang
WORKSHOP
(Astoetik Batik)

2
WORKSHOP
(Astoetik Batik)

1

WORKSHOP
(Astoetik Batik)

3

4

WORKSHOP
(Astoetik Batik)

WORKSHOP
(Astoetik Batik)

5

7

6

WORKSHOP
(Astoetik Batik)

WORKSHOP
(Astoetik Batik)

astoetik.com
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Produk Baru Kompor 'Low Cost'
dan 'Semi Otomatis’ Astoetik
Dikenalkan pada Masyarakat dalam Rangka
Hari Pendidikan Nasional
Spesifikasi

Low Cost
80W

P

engembangan produk
merupakan upaya mewujudkan
cita-cita menjadi perusahaan
yang besar sesuai dengan
semboyan Unggul dalam

Inovasi. Setiap tahunnya ada berbagai
model produk baru dan penyempurnaan
produk sebelumnya yang diperkenalkan
ke masyarakat oleh tim Innovation Center
(R&D) Astoetik.
Pada tahun 2016 lalu, Astoetik
berhasil mengembangkan 5 produk baru
seperti canting listrik Astoetik, kompor
batik cap listrik Astoetik, dan kompor batik
tulis baru dengan daya lebih rendah 80 W
(dipersiapkan untuk SNI). Pada tahun
2017 ini Astoetik masih tetap konsisten
fokus dalam pengembangan produk
peralatan batik dengan akan meluncurkan
berbagai produk.
Bulan April sebagai bulan
konsumen internasional dan bulan Mei
sebagai bulan Pendidikan menjadi momen
yang tepat. Low Cost Product menjadi
salah satu produk yang diunggulkan
dengan seri Astoetik-S (Short).
Pengenalan produk telah dilakukan
melalui berbagai kegiatan diantaranya
pameran Inacraft Jakarta. Produk lainnya
yaitu kompor “Semi Otomatis (SE)” yang
akan dikenalkan bersamaan dengan
Astoetik-S pada saat pameran di UNY
awal bulan Mei 2017 ini.
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Kompor batik listrik “Astoetik-S”
merupakan solusi yang tepat sebagai
kompor batik hemat energi yang aman
digunakan dengan harga terjangkau (low
cost). Kompor Astoetik-S menggunakan
sistem pengatur suhu sehingga mudah
dalam pengaturan panas dan stabil.
Hastono Adi selaku Kepala R&D Astoetik
menyampaikan bahwa Low cost dilakukan
dengan meminimalkan biaya produksi
dengan desain lebih kecil (ringkas),
sehingga produk dapat dijual dengan
harga low price tanpa mengurangi kualitas

SEMI OTOMATIS
200W
Spesifikasi
Tegangan
Pengaturan
Daya
Berat
Tinggi (h)
Diameter (d)
Bahan Bodi
Kapasitas
Malam
Waktu

:
:
:
:
:
:
:
:

220 Volt AC
Semi Otomatis
200 Watt (Max)
1.7kg
20cm
17cm
Alumunium
150 gram

: 20-25 menit

Tegangan
Pengaturan
Daya
Berat
Tinggi (h)
Diameter (d)
Bahan Bodi
Kapasitas
Malam
Waktu

:
:
:
:
:
:
:
:

220 Volt AC
Manual
80 Watt (Max)
1kg
12cm
16cm
Alumunium
150 gram

:

20-25 menit

produk. Jadi walaupun harganya mampu
dijual murah tetapi kualitas tetap sama
dan tidak murahan.
Adapun spesiﬁkasi produk Astoetik-S
yaitu:

Brand Baru “Batik Moro” dan
“JBLOG”
by Astoetik Group

P

Pada tahun 2017 ini, PT. Putra
Multi Cipta Teknikindo (PMCT)
tidak terasa sudah memasuki
usia ke-3. Selama 3 tahun
berhasil mengembangkan brand

Astoetik sebagai produk peralatan batik
dengan berbagai inovasinya. Memasuki
tahun ke-4, manajemen mulai melakukan
pengembangan sayap bisnis ke ranah
fashion batik sebagai produk turunan.
Astoetik mengenalkan 2 brand baru yaitu
Batik Moro dan JBLOG melalui Astoetik
Group yang bisa diakses melalui
www.astoetik.com Batik Moro merupakan
brand batik dengan konsep batik produksi
ramah lingkungan (semua tahapan proses
produksi batik) yaitu: Proses pemberian
malam (pemanasan malam) dan
pelepasan menggunakan kompor listrik, &
pewarnaan dengan pewarna alam/ sintetis
daur ulang.
JBLOG by Astoetik merupakan koleksi
batik dengan motif dari berbagai daerah di

Indonesia (Nusantara) hasil karya para
pembatik yang menggunakan peralatan
Astoetik.
BatikJogja.Net
BatikJogja.Net merupakan toko online
khusus batik dari Jogja yang merupakan
bagian dari Astoetik
Group. Terdiri dari 2
produk utama yaitu Batik
Moro (Produksi Astoetik
Sendiri) dan Batik
Nusantara Collection
(Produksi Mitra) Astoetik.
“Tahun 2017 ini
diharapkan menjadi titik
take-off perusahaan
membawa semua stakeholder untuk mewujudkan
cita-cita bersama. Terus
tumbuh dan
berkembang.”, ucap Nova
Suparmanto (Pendiri &
CEO Astoetik ).

Kain
Batik
Nusantara

Belanja Astoetik Bisa Dimana Saja
Hai sahabat Astoetik, kini
belanja produk astoetik mudah
di dapatkan dimana saja, Bisa
di Toko Batik, toko online,media
sosial(Facebook,Line,Instagram
,Twitter,BBM,Whatsapp,email).
Berbagai macam keperluan
kebutuhan alat batik dan
bahan-bahan batik yang kami
sediakan untuk para sahabat
Astoetik, kadang masyarakat
masih sulit untuk mencari

dimana, dan lewat apa untuk
mendapatkan alat dan bahan
batik. Kini hadir untuk para
sahabat astoetik toko Resseler
kami sekarang ada di beberapa
daerah, Seperti daerah
Yogyakarta ada toko Batik
Prawoto, Toko Batik Dharmo,
Toko Batik Nakula Sadewa,
Toko Batik Inti Warna, Toko
Batik Gading Baru. Daerah
Solo Toko Batik Santoso,
Daerah Temanggung
Toko
Batik Mbako.Di era
Astoetik
Store jaman yang sudah maju
ini orang banyakmelakukan searchiing dalam
google untukmendapatkan info dimana
tempat untuk mendapatkan alat batik dan
bahan batik ini, kini
Astoetik bisa di jumpai

di web. Adapun aplikasi
astoetik store Terbaru dari
Astoetik bisa di buka di
Handphone dan mudah dilihat
dimana saja. barang, Tidak
beda dengan hal nya dengan
Bukalapak dan Tokopedia.
Astoetik juga mempunyai
marketplace untuk membantu
para UKM Batik di Indonesia
agar mengiklankan hasil karya /
kain batiknya di Marketplace,
Astoetik mempermudah untuk
para sahabat astoetik mencari
kebutuhan mereka dalam
belajar membatik,
membudayakan citra seni
Indonesia Membatik dan
menselaraskan budaya batik di
Indonesia, demgan
menggunakan Produk – produk
ASTOETIK di Indonesia.

astoetik.com
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Bahagia Tanpa Tawar
rahasia terbesar dalam
kehidupan yang menjadi “ hak
prerogatif “ TUHAN adalah
rejeki, jodoh dan kematian.
Dalam hal rejeki mungkin usaha
astoetik sudah dibilang dalam
proses menjemput hak rejekinya. Tentang
kematian baik sebagai manusia maupun
lembaga usaha hanya mengusahakan
berakhir dengan indah. Bagaimana
dengan jodoh? Niat dengan disertai
syarat dan kata sepakat akan menjadikan
perencanaan yang disusun menjadi
kenyataan yang membahagiakan. Jika
Tuhan meridhoi pasti semua akan
terlaksana. Itulah yang terjadi di keluarga
besar “ toko dan alat batik astoetik “
Tanpa sengaja awal tahun 2017 adalah
tahun romantis bagi keluarga besar
astoetik.
Kebagaiaan itu dimulai dari acara
pernikahan Kepala Divisi Riset Dan
Pengembangan (kadiv R &D) kami yang
berlangsung tgl 28 Maret 2017. Meskipun
jaraknya jauh yaitu Jogja dan Tegal namun
tidak menyurutkan semangat kami untuk
mensuport teman kerja kami. Perasaan
senang dan lega terlihat dari Bpk Hastono
yang sudah berhasil dengan sukses
melaksanakan niat dan penandatanganan
kontrak “ hati “ dengan istrinya.
Mereka sepakat bahwa jarak bukanlah
permasalahan mutlak. Karena rasa tidaka
akan terhalang jarak dan waktu.
Semangat inilah yang bisa kita ambil untuk
diterapkan dalam gerak nafas kehidupan
perusahaan.
Kebahagiaan kedua kami
rasakan kembali. Keluarga astoetik ada
melangsungkan akad nikah lagi. “ laris
manis – laris manis “ komentar salah satu
teman di divisi lain. Semoga virus bahagia
ini menular ke karyawan yang lain juga,
harapan salah satu staff kami saat

breaﬁng bulanan. Kali ini yang
melangsungkan akad adalah Dirut PT.
PMC Teknikindo Bpk Nova Suparmanto.
Akad kebahagiaan itu terlaksana pada tgl
21 April 2017 di Yogyakarta, tepatnya di
KUA Kalasan. Terlihat aura semangat dan
optimis terlihat dari kedua calon mempelai.
Suasana hening yang hikmatpun
menambah kekhususkan dalam prosesi
akad ini. Ya, “ Bahagia Tanpa Tawar “
adalah kata yang bisa saya utarakan
untuk prosesi ini. Artinya jika ada kemauan
yang sudah jadi kesepakatan keluarga,
maka semua pihak harus bertekad tanpa
ditawar harus mendukung demi
kebahagiaan ini.
“ Alhamdulillah acara lancar, semua
keluarga terlihat senang” cetus salah satu
anggota keluarga yang datang. Khutbah
nikah yang disampaikan penghulu
menambah suasana hikmad dan
kemantapan kedua mempelai. Selesai dari
KUA semua rombongan dipersilahkan
pindah tempat ke Gedung Resto yang
sudah dipersiapkan. Senyum dan canda
tawa terlihat di berbagai sudaut ruangan.
Pertanda bahwa semua tamu undangan
larut dalam kebahagiaan yang sudah
tercipta pada hari ini.
Belum selesai perhelatan
kebahagiaan keluarga astoetik, tambah
satu lagi personil astoetik yang
melangsungkan akad nikah. Bpk Andik
Asmara adalah salah satu komisaris di
astoetik yang juga melaksanakan akad
nikah. 23 April 2017. Rupanya Bpk Andi
behasil menemukan jodohnyadi daerah
BatangJawa Tengah.
Rasa syukur atas nikmatnya juga
diteruskan dengan acara di Bantul
Yogyakarta tempat asal mempelai pria.
Tidak berbeda dengan sejawatnya di
astoetik, kebagaiaan dan perasaan lega
nampak jelas terlihat dari kedua keluarga.

Kadiv R&D

Dirut PT. PMCT

3
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Ucapan selamat dan doa mengalir dari
setiap tamu undangan. “ Selamat ya Mas
Andik, semoga menjadi keluarga yang
bahagia dan di ridhoinNya” ucapan doa
dari kerabat dekat mempelai.
Bahagia tanpa tawar ternyata
menjadi spirit tersendiri dalam sajian
tulisan ini. Karena kami merasakan “
semangat kebahagiaaan “ dan tekad
mereka bertiga seolah tidak ada tawar
menawar untuk mewujudkan kebahagiaan
keluarga. Suasana dan semangat
kebahagian ini semoga bisa menular
dalam kehidupan dan kelangsungan
perusahaan. Baik sebagai badan usaha
maupun dengan personal karyawan.
Semoga bisa menginspirasi para pembaca
dan pencari kebahagiaan dimana saja.

“

catatan
indah
dari
ikrar suci
astoetik

”

Bpk Komisaris

Kunjungan Kepala BSN
dan Staf Khusus Presiden di Workshop Astoetik

Pada tanggal 16 Mei 2017 yang lalu, Astoetik
kedatangan tamu istimewa yaitu Kepala BSN,
Bapak Prof. Dr. Bambang Prasetya beserta
rombongan. Kunjungan singkat ini berlangsung
di beberapa workshop Astoetik yang beralamat
di Jeblog, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul dan
langsung ditemui oleh owner dan CEO dari
Astoetik yaitu Nova Suparmanto.
Astoetik merupakan salah satu UKM binaan
Inotek sejak 2014 dan BSN sejak awal 2016.
Produk Astoetik sendiri telah lolos uji oleh
Sucoﬁndo (Lab Hasil Uji) dan mendapatkan
sertiﬁkat manajemen mutu ISO 9001:2008.
Dalam kunjungannya, Kepala BSN
mengharapkan agar nantinya Astoetik bisa
menjadi salah satu UKM di DI Yogyakarta yang
bisa menerapkan SNI dengan baik serta menjadi
contoh bagi UKM lainnya. Pesan beliau: "Jangan
hanya jual produk, tapi knowledge". Semoga
bisa berhasil seperti Kampung Coklat di Blitar
(doa), untuk mengembangkan
@kampung_jeblog menjadi Sentra Edukasi
Teknologi Batik dan menjadikan batik JBLOG

(Eco Batik) sebagai produk
unggulan daerah.
Sebelumnya pada tanggal 9
Mei 2017, workshop Astoetik
juga mendapatkan kunjungan
dari staf khusus Presiden.
Hasil kunjungan ini kemudian
dimuat di website orang
nomer 1 di Indonesia. Dalam
artikel tersebut memuat 2
IKM binaan BSN (Astoetik &
Kanaba) dari Bantul yang
menerapkan standar Mutu
ISO dan SNI.
Nova Suparmanto selaku
CEO & Founder Astoetik
berharap bahwa produkproduk Astoetik setelah
terstandarisasi nasional
dapat digunakan oleh seluruh
mitra dan binaan BSN di
seluruh Indonesia dan
bahkan ekspor ke luar negeri.
Selain itu juga berharap
bahwa semoga ada follow up
positif dari BSN ke Astoetik,
salah satunya percepatan
proses sertiﬁkat SNI. Amin
(ns).
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Program “Techno Batik Workshop
Astoetik” kerjasama dengan
MKKS MGMP Kab. Cilacap dan
BIC Jogja (Teknologi Melestarikan
Kebudayaan)
Kartini, Riwayatmu Kini
Astoetik dalam Workshop Kemenperin
di Solo
Workshop Batik Sandang oleh SMSR
Yogyakarta didukung Astoetik
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Kolaborasi & Pengabdian

kepada Masyarakat

Program “Techno Batik Workshop Astoetik”
kerjasama dengan MKKS MGMP Kab. Cilacap
dan BIC Jogja (Teknologi Melestarikan Kebudayaan)
Astoetik jalan-jalan lagi nih guys. Kali ini
Astoetik menuju ke Cilacap, tepatnya di
SMP N 1 Jeruk Legi untuk Techno Batik
Workshop . Acara berlangsung pada
tanggal 8 dan 9 April 2017. Workshop
yang diadakan selama 2 hari ini diikuti
oleh bapak dan ibu guru di wilayah
Cilacap. Techno Batik Workshop ini
bertujuan untuk memberikan pengetahuan
proses membatik menggunakan teknologi
modern kepada guru agar dapat
disampaikan kepada muridnya sebagai
muatan lokal yang disetujui pada tahun
2017 di wilayah Kabupaten Cilacap.
Peserta belajar batik tulis serta batik cap
dengan kompor batik listrik Astoetik.
Peserta di ajarkan bagaimana teknik
nyanting yang benar, cara menggunakan
canting cap serta pewarnaan batik dengan
2 teknik yaitu celup dan colet. Peserta
sangat antusias mencoba membatik

dengan canting manual, canting listrik
serta canting cap. “Kita sedang mengikuti
Techno Batik Workshop, yaitu membatik
menggunakan teknologi listrik seperti
kompor listrik dan canting listrik. Kompor
yang sudah didesain sedemikian rupa
sehingga bisa mencairkan malam secara
otomatis jadi lebih mudah daripada
dengan kompor manual,” kata Ibu Retno
Wijadi dari SMPN 5 JerukLegi Cilacap.

“Lebih enak menggunakan canting listrik
(canting listrik versi 1) karena panas nya
stabil,tapi kendalanya cucukan kecil jadi
sering mampet. Kemungkinan karena
malam kotor, karena setiap habis
dibersihkan sudah lancar kembali,” kata
Pak Agus Jatmiko dari SMPN Gandrung
Mangu. KD

KARTINI, Riwayatmu Kini

P

aguyuban Pecinta Batik
Indonesia Sekar Jagad
Yogyakarta bekerjasama
dengan Hotel Royal
Ambarukmo menggelar
acaramemperingati Hari

Kartini. Mengusung tema “Kartini :
Riwayatmu Kini” berlangsung di The
Karaton Ballroom lantai 8. Dibuka dengan
pembacaan Riwayat dan Sajak Kartini
oleh perwakilan dari Royal Ambarukmo.
“Acara yang setiap tahun digelar ini
sebagai salah satu upaya pelestarian batik
Indonesia yang sejalan dengan Hotel
Heritage Royal Ambarukmo” Sambutan
Ian Cameron, GM Royal Ambarukmo
Dihadiri para Pengurus beserta Anggota
PPBI Sekarjagad, Istri Wakil Gubernur
DIY, Duta Besar untuk Bulgaria, Rumania,
dan Bucharest,Komuniatas Berkebaya
serta beberapa komunitas perempuan
lainnya. Acara ekslusif ini menampilkan

peragaan busana kebaya dan batik oleh
kurang lebih 30 Ibu dan gadis ayu. Ada
sepuluh karya Batik dari 5 kabupaten dan
kota Yogyakarta yang dilelang dengan
menghasilkan 23 juta. Karya dari Ibu
rumah tangga yang luar biasa.
PPBI Sekar jagad dengan Royal
Ambarukmo juga mendeklerasikan
Gerakan Membatik oleh perempuan
Indonesia dengan dibukanya kelas

membatik setiap Rabu di Pendopo
AgungKedaton Ambarukmo.
“Harapan acara ini adalah dengan
keserasian masa kini, Perempuan
Indonesia dapat mengenakan batik dan
kebaya yang tak dianggap lagi kuno dan
juga memperkenalkan Kartini sebagai
salah satu tokoh Pahlawan yang
mendukung pelesatrian budaya” Kata Pak
Aﬁf. (Arif)

astoetik.com
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Astoetik ikut BimTek Kementrin
Perindustrian di Surakarta, Solo
Astoetik Batik Sebagai Industri Kreatif
lolos dalam acara bimbingan teknis
wirausaha produk elektronika dan
telematika yang di koordinasi oleh
Kementrian Perindustrian. Selama
sepekan sejak tanggal 18 hingga 22 April
kegiatan ini berlangsung. Arif Indra Wanta
ditunjuk Astoetik untuk mewakili dalam
acara tersebut.

Kegiatan yang diikuti perwakilan dari
UGM,UP, PENS, BINUS, ITB, IPB, ITS,
Unair dan Unibraw ini sebanyak 21 orang
peserta dengan produk RJT, Falle, Keﬁr
Drink , Palabo, Astoetik, dan lain-lain.
Acara workshop dibuka oleh Pak Irvan
Kuswardhana S.T, M.T menyampaikan
target kementrian hingga 2019
menciptakan 20 ribu wirausaha

baruWorkshop hari pertama dengan
materi Kewirausahaan , Perizinan, Paten
dan HAKI di sampaikan oleh Bapak Ir.
Sumpena, di hari kedua membahas
marketing, motivasi dan teknik presentasi
negosiasi, di hari ketiga dan keempat di
isi dengan marketplace, branding, dan
outbond.
Dihari terakhir peserta diminta membuat
proposal bisnis dan mempresentasikan
apa yang peserta sudah pelajari ketika
workshop. Hanya diberi waktu 15 sampai
dengan 20 menit presentasi di depan Bu
Direktur dan Pak Imam Hariadi Sasongko,
MBA seorang praktisi bisnis.
Acara ditutup oleh Ibu Endang Suwartini
Direktur IKM logam ,Mesin, Elektronika,
dan Alat Angkut Kementrian perindustrian
berpesan kepada peserta untuk
menciptakan lapangan pekerjaan dan
mengentaskan kemiskinan. (AI)

Ulang Tahun 54 SMSR adakan Workshop Membatik
Memperingati hari ulang tahun yang ke 54
, SMK 3 Kasihan Bantul atau SMSR
Yogyakarta menggelar Workshop Batik
Sandang Kotemporer bertempat Studio
Batik SMSR. Peserta workshop sejumlah
40 orang terdiri dari guru SD, SMP dan
SMA serta para pecinta batik. Workshop
membatik yang diselenggarakan mulai
tanggal 27 April s/d 1 Mei 2017 ini
menggunakan teknik kuas dan canting.
Teknik kuas dan canting merupakan teknik
pembuatan batik kotemporer yang
diajarkan dalam workshop batik di SMSR.
Sebeumnya, teknik yang diajarkan adalah
teknik tabur dan usap. Teknik kuas dan
canting akan menghasilkan warna gradasi
dari warna twrang dan gelap. Proses ini
dilakukan dengan cara mencelop dan
menggores kuas dengan malam paraﬁn
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sehingga akan muncul kayak retakan
retakan kecil. Pewarnaan yang digunakan
dengan napthol dan indigosol. Setiap
proses pewarnaan harus melalui proses
ﬁksasi warna, agar warna tidak luntur.
Setelah proses pewarnaan tahap
selanjutnya adalah proses pelorodan dan
penjemuran. Dala proses pelorodan kain
batik direbus dengan air mendidih dan
ditambah soda abu untuk menghilangkan
malam atau lilin yang menempel pada
kain. Proses membatik seluruhnya
menggunakan kompor batik listrik astoetik
yang merupakan salah satu sponsor di
acara workshop batik sandang
kotemporer. Diakhir acara di laksanakan
pameran karya peserta sekaligus
pembagian sertiﬁkat dari Dinas terkait dan
SMSR. (AI)

Forum Online “Indonesia
Membatik” – Bangga, Cinta,
Gunakan dan Lestarikan Batik
Indonesia
Program “Happy Customer” atau
Customer of This Month

Program Sosial

Merdeka Atau Mbatik

astoetik.com
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FORUM INDONESIA MEMBATIK

B
facebook
Indonesia Membatik
Whatsapp
081325131111

eraneka ragam kerajinan
kesenian dan Budaya Batik di
Indonesia yang harus kita
ketahui, salah satunya yaitu
budaya kesenian membatik
yang saat ini banyak diminati orang.
Banyak orang ingin mengetahui dan
mempelajari.beragam macam batik seperti
batik tulis, batik cap, batik printing dan
batik kombinasi.
Batik yang kita ketahui banyak di gemari
oleh wanita, kini juga Batik dibuat
kurikulum muatan lokal di sekolah –
sekolah. Dengan cara itu semua siswa
dapat mengerti apa itu bahan dan alat
untuk membatik.Mulai dari cara
menggunakan alat batik sampai
pewarnaan, kurikulum ini sangat
membantu melestarikan budaya batik di
Indonesia, menciptakan ide – ide untuk
membuat motif dan fashion dari batik.
Melihat perkembangan Batik di Indonesia
maka kita membuat sebuah forum yaitu

“ Forum Indonesia Membatik “ yaitu
berdasarkan perkembangan dan
banyaknya yang ingin mengetahu hal
tentang perbatikan di Indonesia. Forum ini
dibuat online seperti grup whatsapp dan
facebook. Grup ini melibatkan Seniman
Seni, Pembatik di Indonesia, industri Batik
hingga yang ingin belajar membatik.
Manfaat grup ini yaitu untuk memberikan
wawasan tentang dunia batik dari alat
batik, bahan batik sampai event – event
batik lainnya yang membantu
meningkatkan pengetahuan di dunia
perbatikan.
Demi menselaraskan budaya batik di
Indonesia Forum Indonesia Membatik
menyarankan untuk kaum wanita untuk
mengenakan batik yang anggun dan
harus belajar membatik lewat pelatihan
membatik yang kadang di adakan oleh
salah satu rekan di forum Indonesia
Membatik.

Happy Customer,
Program Astoetik untuk Anda konsumen loyal
Sudah 3 tahun Astoetik batik berjalan.
Tahun ini menyelenggarakan program
menarik bagi para konsumen Astoetik
dimulai bulan Mei. Program tersebut
adalah Happy Customer. Dalam program
ini, bagi konsumen yang telah membeli
produk Astoetik berhak mengikuti.
Caranya cukup mudah, hanya
menyampaikan saran, masukan atau
kritikan dikirim ke CS kami melalui WA
081325131111 atau email
info@astoetik.com.
Program ini berlaku di seluruh Indonesia di
mulai bulan mei sampai akhir tahun ini.

“

Setiap bulan akan berbeda hadiah yang
diterima. Bulan mei hadiahnya adalah 500
gram bahan batik yaitu Malam/ Lilin. Dan
yang beruntung bulan mei adalah Aryani
Tina Sitio (akun Facebooknya).
Selain program Happy Customer, di bulan
selanjutnya juga menyiapkan program
penjualan menarik. Antara lain untuk
pembelian di Tokopedia, Bukalapak dan
Website astoetik www.astoetik.com
kompor batik lowcost mendapatkan harga
khusus.
Arif Indra Wanta, Sales & Marketing
Manager di Astoetik menjelaskan seluruh

H A P P Y

C U S T O M E R

Kompor batik listrik Astoetik itu kompor yang ﬂeksibel. Mudah
dibawa kesana kemari, karena bentuknya mungil jadi asik
diletakkan dimana pun ( *asal dekat dengan stop kontak listrik).
Selain itu mudah diatur tingkat panasnya, sehingga mencanting
jadi sangat menyenangkan. Dibandingkan dengan kompor gas,
yang kalau mau dipakai mesti repot ya pasang2 gasnya..
Juga ribet dibawa kesana kemarinya, karena gas harus selalu
sedia. Terima kasih ya kompor batik Astoetik, denganmu aku
pergi liburan kemana pun masih bisa menyempatkan diri untuk
menyelesaikan cantingan kainku.

Aryani - Jakarta
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program yang dibuat memiliki syarat dan
ketentuan berlaku. Untuk mengetahui
lebih lanjut program perbulan , konsumen
dapat langsung menghubungi call center
Astoetik 0813-2513-1111 atau mengakses
di situs www.astoetik.com.
“ Tahun ini, kami konsisten akan
memberikan pelayanan penjualan terbaik
untuk konsumen Astoetik. Sesuai
semangat melestarikan kebudayaan
kepada kalangan muda. Kami berharap
dapat terus menjadi kompor yang ramah
dan hemat yang jadi pilihan pecinta Batik
Indonesia,” pungkas Arif (AI)

“

Merdeka
( Atau)
Pekik dan semangat kemerdekaan itu
masih kita rasakan sampai saat ini.
Menjadikan semangat dan tambahan
energi tersendiri bagi astoetik untuk selalu
berkiprah dalam melanjutkan perjuangan
dan mengisi kemerdekaan. Karena kami
dari kalangan pecinta dan pemerhati
kelestarian batik, maka kami punya cara
sendiri untuk mengekspresikan semangat
kemerdekaan tersebut. MERDEKA ATAU
MBATIK adalah pilihan tema tahun ini.

Mbatik

Kita harus tetap membatik meski belum
merdeka jika sudah merdeka maka kita
harus membatik. Karena membatik adalah
identitas kita. Karena batik adalah warisan
pejuang kita. Karena motif batik adalah
masterpease karya terbesar seniman
hebat kita dahulu. Maka saatnya kami
ambil peran disini.
“ Batik Merdeka “ itulah program rutin dari
astoetik setiap tahun. Tahun ini adalah
tahun ketiga kami melaksanakan program

tersebut. Sambutan yang luar biasa dari
berbagai kalangan terhadap program ini
sangat kami rasakan. Mulai dari kalangan
pelaku batik, kalangan akademisi maupun
usaha batik pernah merasakan manfaat
dari program ini.
Terwujudnya program batik merdeka
karena didasari dari beberapa hal seperti
penjelasan berikut :

1.
Bagian dari keluarga batik
Astoetik adalah perusahaan yang memproduksi peralatan batik. Artinya usaha kami sangat dekat dengan kalangan pelaku dan
penikmat hasil batik. Sehingga kami terpanggil untuk berperan didalamnya.
2.
Kemerdekaan Beban Biaya Produksi Yang Berat
Tidak dipungkiri bahwa biaya produksi adalah “musuh” besama bagi para pengusaha. Ketika biaya membatik ( minyak tanah )
mahal maka kami melihat ada semacam beban bagi para pelaku usaha. “Kemerdekaan “ dari rasa beban produksi masih kami
rasakan. Sehingga program ini kami adakan dengan tujuan salah satunya memerdekaan atau paling tidak mengurangi beban
tersebut.
3.
Lebih Dekat Lebih Akurat
Lebih dekat dengan masyarakat adalah salah satu misi kami dalam usaha. Kami sadar bahwa kami berasal dari sentra batik dan
pelaku batik langsung, maka kami ingin langsung berkontribusi tanpa penghalang kepada mereka. Sehingga kami memutuskan
untuk langsung menemui mereka tanpa melewati agen agen pemasaran kami. Data dan saran dari mereka kami butuhkan untuk
kemajuan dunia batik. Data akurat dari mereka adalah sumber informasi berharga bagi kami. Inovasi produk dan pengembangan
lainnya bisa terwujud dari ide maupun saran dari mereka. Sehingga kami harus lebih dekat dan akurat dengan mereka.
Tahun 2016 kami berbagi dengan dengan
beberapa pembatik di sentra batik Giriloyo
Bantul. Tempat ini sengaja kami pilih
karena kami ingin napak tilas awal mula
kompor ini muncul. Ditengah tengah
majunya kegiatan dan usaha membatik di
Giriloyo, ternyata masih ada beberapa
pembatik yang perlu kita suport dalam alat
batik terutama kompor batik. Maka kami
segera menemui dan saling berbagi
dengan pembatik tersebut.
“ Maturnuwun njih astoetik, mugi mugi
usahanipun lancar berkah dan lam “ doa
tulus dari mbah said salah satu pengrajin
disana. Kami pun tambah lebih semangat
lagi untuk terus berkarya.

Kemudian apa yang akan kami lakukan di
tahun 2017 ini ? Tahun ini kami berencana
mengadakan program yang sama namun
dengan konsep yang berbeda. Tahun ini
kami ingin menjaring kelompok pembatik
pemula untuk kita sandingkan dengan
program kami. Jika ada yang berencana
membuat kelompok pembatik atau yang
sudah berjalan tapi belum sampai 1 tahun
bisa menghubungi kami.
Info lebih lengkap
http://merdeka.astoetik.com/

astoetik.com
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Nyanting bareng kartini
Pameran gelar produk UNY
Astoetik Goes to Amerika
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Pameran
Astoetik

Nyanting Bareng Kartini
Spesial memperingati hari kartini Astoetik
Batik bekerjasama dengan Paguyuban
Pecinta Batik Indonesia Sekarjagad dan
Galeria Mall. Bertempat di Atrium lower
Ground Galeria Mall bertema Kartini
Day.kegiatan ini sebagai presiasi sosok
Kartini,yang cerdas dan beprestasi yang
menginspirasi wanita masa kini. Acara ini
diisi oleh para perempuan dengan
menggunakan busana batik tulis,
cap,maupun kombinasi.
Acara yang dimulai pukul 10.00 dan
berakhir pukul 19.00 WIB, di awali
dengan pembukaan, menyanyikan lagu
kebangsaan Indonesia Raya, dilanjut
dengan Lelang Batik hasil karya dari para
pembatik bimbingan Paguyuban
SekarJagad di 5 kabupaten dan kota di
DIY. Diimeriahkan juga oleh Astoetik Batik
dengan Demo Batik menggunakan
kompor batik listrik. Dalam acara ini
Astoetik mempromosikan produk
terbarunya yaitu Kompor Low Chost
hemat energi mempunyai keunggulan
daya kecil, hemat energi, dan mudah cara

pemakaiannya. Demo
Batik kali ini bertema
“Nyanting Sepuasnya
Bayar Seikhlasnya” .
Beberapa tamu undangan
ikut mencoba membatik
dan berdiskusi tentang
batik.
Adapula Talkshow Batik di
pandu oleh anggota
SekarJagad, acara berisi
tentang penjelasan batik
dengan Pewarnaan Alam.
Untuk memeriahkan
suasana Hari Kartini,
Pihak Galeria
mengundang band
akoustiq younivers yang
membawakan lagu
bertema tentang
perempua n dan ada juga
Line Dances oleh para
perempuan dengan
menggunakan kebaya
dengan lagu daerah.

PAMERAN GELAR PRODUK UNY

Dalam rangka memperingati hari
pendidikan Astoetik mengikuti acara
pameran Gelar produk Penelitian & PPM
dengan tema “ Tekhnologi
Pendidikan”.Acara ini diisi oleh 12 stand ,
terdiri dari Astoetik,Elcha H-Series,Audio
Bio Harmonika,Astrobike,Sacco,
Indobot,Anform,Kuda-Kuda,Jembatan
Bimasena,Software House,Garuda Uny
Racing Team, dan Engine Booster &
Stiring .Pameran dilaksanakan di LPPM
UNY dari tanggal 8 – 10 Mei 2017 pukul
07.00 – 16.00.
Pameran ini menampilkan
seluruh produk hasil karya mahasiswa

UNY yang berprestasi,sehingga tidak
heran lagi banyak yang mengunjungi
pameran ini.Pengunjung pameran banyak
berasal dari para dosen UNY, rektor UNY,
mahasiswa UNY, dan masyarakat umum
lainnya untuk melihat seluruh pamean
produk. Beberapa pertanyaan pun
dilontarkan dari para pengunjung kepada
para peserta pameran lalu menanyakan
dari sisi spesiﬁkasi,fungsi dan
kegunaannya. Begitu sebaliknya para
peserta pameran pun menjawab semua
pertanyaan yang di lontarkan.
Astoetik di pameran ini
mengadakan program dalam rangka
peringati hari Pendiikan Nasional yaitu
diskon 10% untuk semua produk Astoetik
bagi yang mengisi form yang sudah
disediakan, dan akan di hubungi oleh
Customer service Astoetik untuk
mengambil diskon 10% dari semua produk
Astoetik. Tidak hanya itu Astoetik juga
mengadakan demo membatik bagi siapa
yang ingin mencoba membatik dengan
menggunakan kompor standar astoetik,
ternyata banyak dari pihak mahasiswa dan
dosen yang ingin mencoba membatik.
Di selang acara Pameran Gelar produki ini
ada pengisian hiburan selama acara

pameran seperti acara pentas pertunjukan
seni yang di tampilkan dari mahasiswa
UNY. Dalam pameran gelar produk ini
menampilkan agar semua masyarakat dan
mahasiswa lainnya tahu bahwa banyak
produk kreasi dan inovasi dari anak
bangsa yang harus di banggakan.

DIES
NATALIS
UNY KE-53
astoetik.com
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Astoetik
ikut Pameran
Asean Festival
Dallas di Amerika
Astoetik ikut Pameran Asean Festival Dallas di Amerika
Kompor Astoetik terbang dari Indonesia menuju Amerika sore itu tanggal 26 April 2017. Astoetik Batik berkesempatan ikut Pameran
Asean Festival Dallas. Pameran ini diselenggarakan dari kerjasama para komunitas Asia – Amerika Dallas. Pameran yang sudah
tahun ke 27 ini menyajikan penampilan dua puluh budaya asia dan menyediakan tempat untuk berkumpul para komunitas di Dallas
Amerika.
Kegiatan ini berlangsung dari jam 11 sampai dengan jam 6 waktu setempat pada tanggal 13 mei 2017 bertempat di Fair Park,
Dallas, Texas, US. Tema yang di angkat kali ini adalah Beauty In The Eyes Of Nusantara. Berikut jadwal acara tersebut.

Kami membuka program mencanting di stand. Beberapa negara tetangga mampir dan mengikuti kelas singkat membatik.
Kegiatan ini juga meresmikan kantor resmi Astoetik Amerika yang berada di 8 Dobree CT Mansﬁeld Texas , United States 76063.
Silakan sahabat Astoetik yang mau mampir ke kantor resmi Amerika kami.
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“Membekali
Ketelatenan
Berwirausaha
Dengan Membatik”
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Oleh : ALviana Cahyanti, S.Ikom

‘‘

‘‘

Opinion

“Membekali
Ketelatenan
Berwirausaha
Dengan Membatik”
Mencintai batik bisa jadi
merupakan hal yang menjadikan para
pecintanya 'menang banyak'. Tidak ada
ruginya memiliki kesenangan terhadap
batik. Selain merupakan warisan budaya
nasional, batik juga memiliki nilai
ekonomis yang tinggi. Menyenangi batik
berarti mencintai warisan budaya
Indonesia, sedangkan menekuninya
berarti melestarikannya. Para pecinta
batik yang menekuni untuk membuat
batiknya sendiri kemudian mengelolanya
menjadi sebuah wirausaha, cocok
disemati istilah 'menang banyak'. Menang
banyak yang dimaksudkan di sini adalah
memiliki banyak nilai plus-nya Pertama,
kesenangannya terhadap batik
merupakan tanda kecintaannya pada
warisan budaya. Kedua, menekuni
pembuatan batik merupakan upaya turut
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andil dalam melestarikan warisan budaya.
Ketiga, batik bernilai tinggi, sehingga
berwirausaha di bidang pembuatan batik
merupakan salah satu usaha dengan
komoditi yang bernilai jual tinggi.
Namun sayangnya, kesadaran
berwirausaha pada sebagian besar orang
masih perlu dibangun. Kecenderungan
berwirausaha masih minim dimiliki oleh
sebagian besar orang, terutama insan
berpendidikan tinggi dan para orang tua
yang menuntut putra-putrinya bekerja di
tempat yang dianggap layak untuk
seorang lulusan perguruan tinggi. Sebuah
kantor besar, gaji yang tinggi, adanya
jaminan kesehatan dan masa depan yang
menjanjikan serta sederet kepastiankepastian lain masih menjadi harapan bagi
para orang tua, bahkan tidak sedikit para
sarjananya pun memimpikan hal yang

sama. Pekerjaan di sebuah perusahaan
yang bergengsi masih memiliki daya tarik
tersendiri ketimbang bekerja sebagai
wirausaha.
Padahal, dengan berwirausaha tidak
berarti kita tidak sukses. Terlepas dari
kecenderungan orang yang berbeda-beda
untuk bekerja pada sebuah perusahaan
atau berwirausaha, menjadi seorang
entrepreneur memiliki beberapa kelebihan,
diantaranya: menjadikan diri pribadi yang
mandiri dan memiliki keleluasaan waktu
dalam berkarya, yang mana keleluasan
waktu tidak didapatkan ketika kita bekerja
untuk orang lain. Justru terkadang,
kesuksesan bisa kita bangun sendiri tanpa
mengikuti standar umum kesuksesan yang
ditetapkan oleh kaum kapitalis yang
menerjemahkan kesuksesan sebagai
keuntungan dan kekayaan sebanyak-

banyaknya. Namun sekali lagi, menjadi
seorang entrepreneur maupun karyawan
perusahaan adalah sebuah pilihan bagi
setiap orang.
Dalam rangka membekali nilai
kemandirian berkarya melalui wirausaha
kepada generasi muda sejak dini, saya
melihat adanya muatan lokal-muatan
lokal batik di sekolah-sekolah menengah
merupakan ide yang sangat bagus untuk
terus diterapkan. Menanamkan kecintaan
terhadap batik kepada anak-anak dengan
pengalaman yang menyenangkan dalam
proses membatik merupakan cara yang
efektif. Ketika anak-anak membuat pola
yang disukai, memanaskan lilin (Malam),
menggoreskan lilin (Malam) ke dalam
pola, kemudian melakukan proses
pewarnaan, itu semua dapat menjadi
nuansa yang baru di tengah lingkungan
belajar di dalam kelas yang sebagian
besar membutuhkan kerja otak kiri dan
cenderung membosankan.
Serangkaian proses membatik
yang cukup rumit dan membutuhkan
kesabaran sendiri secara tidak langsung
membekali ketelatenan kepada para
generasi muda yang notabenenya
cenderung senang akan hal-hal instan.
Ketelatenan diperlukan seorang

entrepreneur dalam membangun sebuah
usaha, oleh karenanya, menjadi sangat
relevan apabila ketelatenan yang diasah
dari proses membatik ini juga melatih
generasi muda untuk telaten atau tekun
dalam usahanya. Proses membatik yang
membutuhkan curahan seluruh jiwa, raga,
waktu, dan kesabaran itu dapat menjadi
ajang belajar ketelaten bagi mereka.
Apabila pelan-pelan para pendidik
menumbuhkan kecintaan membatik ini
kepada para siswanya kemudian
mengenalkan bahwa batik merupakan
salah satu warisan budaya yang bernilai
jual tinggi, bukan tidak mungkin dalam
benak anak-anak akan tumbuh motivasi
yang mendorong mereka untuk lebih
bersemangat lagi dalam mengasah
kemampuannya membuat batik.
Kesadaran bahwa apabila mereka bisa
membuat batiknya sendiri kemudian
mereka bisa menabung dari hasil batik
buatan sendiri, maka hal itu dapat menjadi
dorongan utama untuk menekuni karya
batiknya, sebab hal tersebut merupakan
sesuatu yang membanggakan.
Dengan begitu, perlahan para
genarasi muda ini memiliki gambaran
sejak dini tentang betapa
menyenangkannya menjadi seorang

entrepreneur. Mereka memiliki lebih
banyak waktu untuk berkarya, mereka
memiliki kendali atas usaha mereka
sendiri, mereka memperoleh kemandirian
dari kemampuan mereka sendiri, mereka
dapat berdiri di atas kedua kaki sendiri.
Bukankah itu yang kemudian diinginkan
oleh para pecinta kebebasan? Bukan
hendak mendoktrin agar generasi muda
membenci pekerjaan kantoran ataupun
perusahaan, melainkan hendak
mengenalkan juga kepada generasi muda
bahwa mereka tidak dididik untuk menjadi
pengekor yang bekerja untuk orang lain,
tetapi mereka juga diberi gambaran bahwa
mereka punya pilihan untuk menjadi
pengemudinya. Menjadi kemudi untuk
usaha mereka sendiri.

Salam
sukses
dan
mandiri !
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Lerak sebagai Pencuci kain
tradisional
Pendidikan karakter dalam batik
Canting Batik dan Fungsinya

24

astoetik.com

TIPS
&
TRIK
S e p u t a r B a t i k

Canting Batik dan Fungsinya
Canting menurut kamus besar bahasa
indonesia adalah Pencedok lilin yang
bercarat dibuat dari tembaga. Kalau
menurut wikipedia canting adalah alat
yang dipakai untuk memindahkan atau
mengambil cairan malam digunakan
untuk membuat batik tulis. Bisa
disimpulkan canting ini salah satu alat
yang digunakan para pengrajin batik
untuk memindahkan lilin atau malam ke
kain motif / pola batik.
Pada umumnya canting batik terbuat dari
tembaga, ada juga yang terbuat dari
kuningan bahkan sekarang sudah ada
canting batik elektrik. Canting batik
elektrik ini sudah tidak menggunakan
wajan sebagai tempat cairan malam
karena sudah digantikan dengan
nyamplung canting elektrik.
Canting terdiri dari Nyamplung sebagai
tempat cairan malam, Cucuk tergabung
dengan nyamplung sebagai tempat
keluarnya cairan malam panas saat
menulis batik, dan gagang pegangan
umumnya terbuat dari kayu atau bambu.

Canting menurut ukurannya
adalah canting cecek(cucuk kecil) ,
Canting klowong (cucuk tengah) dan
canting tembokan (cucuk besar). Setiap
canting mempunyai fungsinya masingmasing. Canting cecek (cucuk kecil )
digunakan untuk membuat isen-isen pada

pola batik , Canting klowong (cucuk
sedang) digunakan membuat pola
pertama sebagai pola dasar, dan Canting
tembokan (cucuk besar) digunakan
membuat tembokan atau pulasan pada
kain, untuk membedakan antara pola
utama dan tambahan. (AI)

Bagian Canting
Nyamplung

Jenis Canting
Cucukan

Gagang

Tembokan
Cecek

Klowong

astoetik.com
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Belajar
Pendidikan
Karakter
Dalam
Membatik
embatik sudah menjadi
kegiatan yang familier
bagi bangsa Indonesia.
Menurut ahli sejarah
karena batik merupakan
kebudayaan yang asli
muncul pertama kali di
negara indonesia, dan hampir diseluruh
wilayah indonesia ada kegiatan
membatik. Hal menarik adalah ternyata
dari proses membatik bisa mempengaruhi
karakter seseorang. Dengan kata lain kita
bisa belajar karakter dari proses kegiatan
membatik. Karena dalam proses
membatik ada tahapan proses yang bisa
diadobsi dan sebagai treatmen
untukmengetahui bahakan “ terapi “
karakter bagi pembatik. Proses membatik
sebagai salah satu instrumen mengetahui
jenis karakter seseorang. Dimulai dari
tahapan awal sampai akhir menjadi kain
kalau kita pelajari ternyata semua itu
proses tersebut adalah rangkaian dari
karakter dasar manusia. Maka jika kita
mau sedikit merenung itulah karakter asli
kita. Selama proses tersebut maka akan
memperpadukan Olah rasa dan karsa
dengan perpaduan jiwa seni dan bakat
dasar manusia .
Banyak tahapan proses
membatik yang harus dilalui untuk
menghasilkan produk batik yang

M
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berkualitas. Mulai pemilihan bahan, proses
inti membatik sampai ﬁnishing. Dalam
tulisan ini akan kami sajikan tiga garis
besar proses inti membatik yang bisa kita
gunakan sebagai bahan belajar mengenal
karakter manusia melalui media dan
proses membatik. Membuat pola, proses
membatik ( mencanting ) dan pewarnaan
adalah tiga hal yang coba akan kita bahas
dalam tulisan ini. Beberapa pelajaran inti
dari tiga proses tersebut kurang lebih bisa
kita pelajari dalam penjelasan berikut:

a. Membuat “ pola “ sama dengan
menentukan visi hidup kita
Mengambar pola yang tertuang
dalam kain bisa kita artikan menentukan
pola hidup kita didalam dunia.Baik
tidaknya pola yang kita gambar dan kita
pilih pada hakikatnya adalah menentukan
pilihan dalam hidup kita. Mau model yang
“ lurus “ atau yang saling “menabrak”
itulah sebuah pilihan. Hal lain yang bisa
kita latih adalah dalam menuangkan atau
menggoreskan sebuah pola atau gambar
dilakukan sekali jadi atau berulang baru
membentuk pola. Ini menandakan dan
mencerminkan tingkat kemantapan dalam
menentukan keputusan atau juga bisa
untuk mengetahui tingkat kemantapan
saat mengambil keputusan awal dalam
suatu tindakan. Nah, kita termasuk yang
tipe apa?

b. Mencanting
Mencanting adalah proses melekatkan
malam pada pola yang sudah digambar
diatas kain. Karakter apa yang bisa kita
pelajari dalam proses ini?
Dalam proses melekatkan malam, kita
diajarkan untuk konsisten dengan visi kita.
Bagaimana cara melihatnya? Coba
perhatikan ketika melekatkan malam pada
kain. Apakah sesuai dengan pola atau
melenceng jauh dari pola? Karena pada
proses ini sesuai dengan gambar atau
pola yg dibuat tidak boleh keluar dari
garis. Jika tidak sesuai dengan pola bisa
menjadikan gambaran berarti kita sudah
keluar dari visi misi kita yang sudah kita
tuangkan dalam pola. Dalam membatik
untuk mendapatkan hasil yang maksimal
maka dibutuhkan kesabaran,konsentrasi
dan kehati hatian. Jika kita tergesa gesa
maka hasilnya tidak sesuai rencana. Jika
diterapkan dalam kehidupan ini
mengajarkan kepada kita supaya dalam
mencapai cita cita hendaklah dengan
kesabaran, hati hati dan konsentrasi.
Posisi canting hendaklah seimbang jangan
terlalu keatas atau kebawah. Hal ini
mengajarkan kepada kita dalam setiap
tindakan hendaklah berjalan seimbang.
Kesimbangan spiritual dan sosial.

c. Proses Pewarnaan
Pewarnaan kain jika bisa kita ibaratkan
seperti memberi warna dalam kehidupan
kita. Ada yang sifatnya dominan ada juga
yang bersifat sebagai suporting warna.
Begitulah dalam hidup semua akan
menjadi indah jika bisa dikombinasikan.
Tntunya dalam didalam warna yang indah
sangat tergantung komposisi dan takaran
warna yang sesuai. Dalam diri kita jika
komposisi sikap dan rasa kita tidak sesuai

maka akan membentuk watak dan sifat
yang tidak enak dilihat orang.
Keseimbangan warna yang
sesuai juga akan menghasilkan kesan
yang harminis. Begitu juga diri kita, jika
dengan diri dan lingkungan kita tidak bisa
saling menghargai bahkan ingin
menonjolkan ego maka tidak akan tercipta
warna dan keharmonisan hidup.

hanya sekedar membuat produk tetapi
butuh management rasa dan waktu.
Management rasa dibutuhkan untuk
menghasilkan hasil yang maksimal
sedang management waktu digunakan
untuk menentukan dengan tepat kapan
kita harus memulai dari setiap tahapan
proses membatik maupun dalam proses
menjalani hidup. (WR)

Begitulah proses membatik ternyata tidak
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SEPUTAR BATIK

Lerak sebagai
Pencuci kain tradisional

D
foto : Google

alam tips alami merawat baju
maupun kain batik tulis, cap
maupun campuran mencuci
kainnya dengan cairan lerak.
Sahabat Astoetik apakah
sudah tau tentang lerak?.
Siapa yang sudah tau bisa melengkapi
apanya nanti akan ditulis. Lerak atau
dalam bahasa latin disebut sapindus rarak
ini bertumbuh seperti pohon rambutan,
tingginya bisa sampai 25 meter lebih
dengan diameter kayu 1 meter. Besar juga
ya sahabat Astoetik.
Buah lerak ini terbungkus kulit
yang cukup tebal dan keras seperti
kelereng. Kalau sudah masak warnanya
coklat kehitaman, permukaannya licin dan

mengkilap. Senyawa saponin terkandung
dalam buah lerak yang membuat hasil
busa dan memiliki kemampuan
membersihkan seperti gelas, lantai dan
khususnya kain.
Manfaat kenapa harus mencuci
kain batik menggunakan lerak adalah
mampu mempertahankan kualitas kain
batik karena saponin mudah masuk dalam
serat-serat kain. Lerak juga bisa di
gunakan untuk pengendalian hama.
Ekstrak buah lerak juga bisa sebagai
cairan pelindung SPV sinar matahari
dengan cara dicampur dengan molase.
Nah, sekarang sudah paham ya
sahabat Astoetik mengenai Lerak sebagai
pencuci kain Batik

Cara Mudah
Membedakan Batik dan Printing
Ketika berbelanja, wanita
biasanya akan tergiur dengan harga yang
miring. Padahal, bisa saja harga miring
bukan karena diskon atau sedang cuci
gudang, tapi barang yang dijual tidak
sesuai dengan kualitas yang diharapkan.
Dalam membeli batik, Anda juga harus
berhati-hati. Masih saja ada penjual yang
'menyulap' tekstil printing menjadi batik
tulis atau cap.
Untuk menghindari kekecewaan
yang teramat dalam karena membeli batik
yang salah, Anda bisa mengikuti
beberapa tips yang kami rangkum dari
berbagai sumber. Bisa jadi acuan ketika
nanti Anda akan berbelanja batik.
Dilihat sekilas, memang baik tekstil
printing maupun batik tulis atau batik cap
tampak serupa. Tapi sebenarnya masingmasing memiliki ciri-ciri tersendiri.
Pertama, warna batik. Batik tulis asli
memiliki warna natural, solid, dan kuat.
Selain itu motif batik tulis terlihat kurang
rapih, karena disebabkan pengerjaan
yang dilakukan dengan tangan.
Sedangkan tekstil printing
biasanyamemiliki warna sintetik, tidak
alami, buram, dan tidak solid. Motif pada
tekstil bermotif batik ini terlihat sangat
sempurna dan tanpa cacat.
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Kedua, tekstur kain. Kain yang digunakan
batik tulis dan mudah jatuh, tidak kaku,
dan bertekstur lembut. Sedangkan tekstil
printing lebih kaku dan memiliki tekstur
yang relatif kasar yang disebabkan sifat
pewarna yang hanya menempel di lapisan
luar kain, tidak meresap seperti batik tulis.
Ketiga, bau pada permukaan kain. Batik
tulis dan cap memilki bau khas, yaitu bau
lilin. Sedangkan tekstil printing tidak
mengeluarkan bau serupa.
Keempat, sisi dalam kain. Batik tulis dan
cap memiliki sisi dalam dengan motif dan

warna yang hampir sama dengan motif
luarnya. Sedangkan tekstil printing
memiliki motif dan warna yang lebih pudar
dan jauh berbeda dengan sisi luar.
Kelima, harga. Batik tulis dan cap
cenderung lebih mahal dibanding tekstil
printing. Alasannya, karena diproses
secara tradisional sehingga biaya
pengerjaan menjadi lebih mahal.
Sedangkan tekstil printing yang dibuat
menggunakan mesin memiliki harga jual
yang lebih murah.

astoetik.com

O n e S t o p B a t i k S e r v i c e s
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