






















Bantul Bertemakan “Tek-
nologi Melestarikan Kebu-
dayaan” pada tanggal 26 
September 2017 bertempat 
di Pendopo Kecamatan 
Bantul, Astoetik mengada-
kan workshop batik bekerja-
sama dengan Makruva 
Digital. Kegiatan yang diikuti 
oleh siswa-siwi SD di Bantul 
yang berjumlah 30 anak ini 
yaitu belajar tentang pem-
buatan pola, proses men-
canting dasar, dan teknik  

batik dalam kegiatan ini 
yaitu Bapak Nurohmad, 
S.Sn dibantu tim dan siswi 
PKL dari SMKN 1 Bawang, 
Jawa Tengah, yaitu Mb 
Umul dan Mb Eka. Kegiatan 
ini diharapkan dapat me-
ngajarkan tentang pendidi-
kan karakter sekaligus 
upaya melestarikan budaya 
batik pembelajaran batik 
sejak usia dini.

cap. Dalam acara tersebut 
Astoetik ingin memperkenal-
kan inovasi peralatan batik 
dari segi teknologi dengan 
berbagai macam peralatan, 
yaitu kompor batik cap, 
kompor listrik, canting listrik. 
Makruva Digital sendiri 
mengadakan kegiatan ini 
untuk mendukung kegiatan 
Pemilihan Pemuda Pelopor 
Kabupaten Bantul.  Trainer 

orkshop 
Siswa SD 
kerjasama 
dengan Mak-
ruva Digital di W

Workshop Prakarya Guru SMA/K bidang 
Rekayasa Teknologi kerjasama dengan BIC Jogja

Astoetik untuk kesekian 
kalinya kembali bekerja-
sama dengan Bina Insan 
Cendekia (BIC) Jogja me-
ngadakan acara Work-shop 
Prakarya Guru SMA/K 
bidang Rekayasa Teknologi 
dengan peserta merupakan 
guru-guru yang mengampu 
mata pelajaran prakarya dan 
kewirausahaan. Acara ini . 

peserta merasa sangat 
terbantu dan menyampaikan 
testimoninya, “Kalau yang 
tradisional tidak stabil dalam 
mengeluarkan malamnya, 
kalua yang menggunakan 
listrik lebih listrik dan untuk 
titik-titik (pada saat nyanting) 
lebih rapi”.

berlangsung pada tanggal 8 
Oktober 2017 di Hotel 
Wisma Aji dengan materi 
tentang peralatan batik 
Astoetik yang merupakan 
salah satu contoh pene-
rapan bidang rekayasa 
teknologi di bidang kebu-
dayaan & pendidikan. 
Pemaparan materi dan 
trainer pelatihan singkat 
tentang pembuatan batik 
disampaikan langsung oleh 
CEO Astoetik, Nova 
Suparmanto bersama 
timKegiatan mencanting 
batik dilakukan untuk 
mengetahui unjuk kerja dari 
hasil rekaya-sa teknologi 
oleh Astoetik. Salah satu 
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Workshop Siswa SD kerjasama 
dengan Makruva Digital di Bantul 
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Pada tanggal 16 Desember 
2017 bertempat di Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Banggai Kepulauan, PT. 
SBU dan CV. DSM selaku 
mitra Astoetik mengadakan 

(CEO Astoetik) yang mem-
perkenalkan inovasi peralat-
an batik dari segi teknologi 
dengan berbagai macam 
peralatan,aitu kompor batik 
cap, kompor listrik, canting 
listrik serta cara peng-
gunaannya dengan men-
canting pada kain ukuran 
kecil. Kegiatan diikuti hanya 
beberapa guru SMP saja 
karena berbarengan dengan 
agenda lainnya di Dinas 
Pendidikan tersebut. 
Semoga batik terus 
berkembang di seluruh 
penjuru nusantara. Salam 
budaya. (NS)

workshop dasar teknik  
mencanting. Trainer alat 
kesenian yaitu Tejo Sunaryo 
(Direktur CV. DSM), sedang-
kan untuk pelatihan batik 
yaitu Nova Suparmanto 

Pelatihan Penggunaan Alat Kesenian 
dan Pelatihan Membatik untuk Guru SMP di 
Banggai Kepulauan

ASTOETIK MENYEMARAKKAN 
BANTUL YOUTH EXPO 2017

Astoetik kembali hadir da-
lam acara pameran Bantul 
Youth Expo yang 
diselenggarakan oleh 
Kemenpora, Kabupaten 
Bantul, dan Forum Pelopor 
DIY pada tanggal 2-3 
Desember 2017 bertempat di 
Komplek Pendopo 
Parasamya, Kantor Bupati 
Bantul. Pameran gebyar 
pemuda ini semua stand'nya 
diisi oleh para entrepreneur 
muda di Kabupaten Bantul. 
Pelaksanaan pameran di 
stand Astoetik dibantu oleh 
mahasiwa prakerin dari IST 
Akprind Yogyakarta untuk 
memberikan pengalaman 
lapangan terhadap mah-
asiswa tersebut. Astoetik 

 Coach Andang Kirana 
(Angky), Bapak Teddy Ghani 
Karim (Ketua Umum BPD 
HIPMI DIY), dan Deddy 
'Romero' Prasetyawan (Mr. 
Sambal & Susu). Seminar 
wirausaha ini sebagai ajang 
mengupgrade ilmu bisnis dan 
berbagi semangat wirausaha 
sejak muda. (NS)

yang diwakili oleh Nova 
Suparmanto selaku CEO 
Astoetik, juga diberi kesem-
patan untuk memberikan 
paparan dalam Seminar 
Kewirausahaan bersama 
para pakar kewirausahaan 
lainnya, yaitu Bapak 
Ponidjan, M.Pd selaku Asdep 
Kewirausahaan, 
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KESERUHAN  PRAKTIK INDUSTRI

DI PT. PMC TEKNIKINDO

Siswa Magang dari SMKN 1 Bawang, 

Banjarnegara di Divisi Astoetik

Kuat dilakoni, nek ra kuat tinggal ngopi, 
nyambi ngrungukke mas Paijo cerito 
nabi- nabi.

~ Ichbal A  ~

Semangat maju terus pantang mundur!!!

~ Umul Nur H ~

Sukses selalu dan terimakasih.

~ Eka F ~

 Awalnya saya mengetahui PT. Putra 
Multi Cipta Teknikindo hanya memiliki fokus 
pada satu Divisi yang mengembangkan 
produk berupa Kompor Batik “Astoetik” saja. 
Ternyata, PT. Putra Multi Cipta Teknikindo 
juga memiliki berbagai Divisi yaitu: Divisi 
Astoetik, yang menangani proses pengem-
bangan dan produksi semua jenis kompor 
listrik dengan nama brand “Astoetik”. Divisi 
Be The Winner Studio, yang menangani 
proyek dalam bidang IT (Information Tech-
nology). Divisi Rumahku Indah, yang me-
layani jasa konstruksi. Selama saya meng-
ikuti kegiatan Praktik Industri dua bulan di 
PT. Putra Multi Cipta Teknikindo saya diberi 
amanah untuk melaksanakan Praktik 
Industri bersama Divisi Be The Winner 
Studio dengan tugas membuat video promo-
si produk-produk yang dihasilkan dari Divisi 
Astoetik dimana saya sendiri belum pernah 
membuat sebelumnya. Pada saat menjalan-
kan Praktik Industri, saya diberikan instruksi 
secara langsung dari Pembimbing Industri 
dan setiap minggunya rutin diadakan prog-
res report bersama Direktur Utama PT. Putra 
Multi Cipta Teknikindo. Alhamdulillah setelah 
melaksanakan Praktik Industri di PT. Putra 
Multi Cipta Teknikindo Divisi Be The Winner 
Studio selama dua bulan, saya lebih lancar 
dalam menyusun serta membuat video 
promosi suatu produk, dan materi yang 
sudah saya pelajari pada perkuliahan dapat 
diterapkan secara langsung di perusahaan.

Mahasiswa Praktik Industri (PI) UNY 

di Divisi BTW Studio

~  Mumtaz Fuadi Ahmad ~

Pembuatan Tugas Akhir Mahasiswa 

MMTC di Astoetik

“Terima kasih 
banyak kepada 
Astoetik (PT. 
PMCT) yg telah 
memberi saya 
kesempatan 
untuk (lebih) 
mengenal dan 
mempelajari 
batik, serta 
mengangkat 

kisah-nya sebagai topik Tugas Akhir saya. 
Sukses terus utk Astoetik, dan teruslah 
berinovasi utk melestarikan budaya 
Indonesia sampai ke ujung dunia."

~ M. Azka Q ~
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KUIS MENDADAk AStoETIK SERU !!

w w w . a s t o e t i k . c o m

Kuis Mendadak Astoetik



pertunjukan 

astoetik show
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Kompor Batik SNI 

 Pagelaran Jogja Batik 
to the moon yang menjadi 
pagelaran Jogja Kota Batik 
Dunia 2017. Pagelaran ini 
sudah berjalan dari tahun 
2014 sejak kota yogyakarta 
ditetapkan World Craft 
Council. Bertempat di Jogja 
Expo Center di Jalan Janti 
Banguntapan Bantul dibuka 
oleh Gubernur DIY pada 
tanggal 25 Oktober 2017 
Astoetik Batik yang menjadi 

diadakan di Indonesia” Jelas 
Nova Owner dari Astoetik 
Batik.
 Model dari Sanggar A 
Seven Plus terdiri dari 5 
anak. Produk yang di bawa 
adalah Kompor Batik Tanah 
Liat Standar SNI, Kompor 
Batik Tanah Liat Otomatis 
SNI ,Kompor Batik 
Alumunium Standar SNI, 
Kompor Batik Alumunium 
Otomatis SNI dan Canting 
Listrik. Selama 10 menit 
mereka memamerkan 
prosuk unggulan astoeik 
batik. 
 Kegiatan Kompor 
Batik Show SNI ini 
terselenggara atas kerja-
sama dari Dinas Perindustri-
an dan Perdagangan 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
dan Astoetik Batik. Harapan 
kedepan agar para UMKM 
yang ada di Provinsi Daerah 
istimewa Yogyakarta juga 
ikut serta dalam acara 
pagelaran tersebut.

bagian dari pagelaran 
tersebut mempersembahkan 
Kompor Batik SNI Show. 
Biasa model profesional 
berlenggak lenggok diatas 
panggung memamerkan 
desain baju tetapi kali ini 
berbeda. Model tersebut 
membawa kompor batik 
listrik SNI yang menjadi 
produk unggulan Astoetik 
Batik. “Kompor Batik SNI 
Show ini baru pertama kali 

Show Pertama Di Indonesia



Program

Sosial
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PENYERAHAN AWAL BATIK MERDEKA #3 
KEPADA BRAY ATIKA S 
DAN IBU HANI WINOTOSASTRO PPBI SEKAR JAGAD

 Acara PPBI Sekar 
Jagad yang berlangsung 
pada tanggal 16 Agustus di 
Pendopo Dinas Kebudayaan 
DIY menjadi awal untuk 
penyerahan kompor Astoetik 
ke masyarakat dari Program 
Batik Merdeka #3. Kegiatan 
simbolis penyerahan ini 
dilaksanakan sebelum pen-
gumuman resmi pemenang 
yang berhak menerima ban-
tuan yang akan diumumkan 
pada tanggal 17 Agustus 
pada saat peringatan Hari 
Kemerdekaan RI.  Pada 
kesempatan itu, kompor ber-
SNI yang diserahkan 
langsung oleh CEO Astoetik, 
Nova Suparmanto di-
dampingi Marketing 
Astoetik, Arif Indra Wanta, 
diterima oleh BRAy Atika S 
mewakili pemerintah DIY 
dan Ibu Hani Winotosastro 
perwakilan dari PPBI Sekar 
Jagad.
 Program Batik 
Merdeka sendiri sudah ber-
jalan selama 3 tahun atau 
3x dengan desain yang ber-
beda-beda setiap tahunnya 
untuk membagikan kompor 

 arang, ketika habis harus 
nambahi lagi, berdebu, 
kotor, dsb. Dengan kompor 
listrik ini semuanya bersih, 
mudah digunakan, mudah 
dirawat, berbeda dengan 
arang yang repot sekali.
Harapan kami ke depan 
setelah mendapat SNI harus 
dipromosikan ke seluruh 
tanah air, karena seluruh 
wilayah punya batik. Jadi 
cari agen yang kredibel, 
punya kemampuan agar 
mempermudah sistem, agar 
tidak mudah kena tipu. 
Bisnis tidak mudah perlu 
ketekunan dan tidak boleh 
menipu. Semoga dapat 
mempertahankan kualitas 
dan semakin ditingkatkan 
penelitiannya termasuk 
untuk produksinya.
Selamat dan sukses, 
semoga selalu dalam 
lindungan dan berkah dari 
Tuhan YME”. 
Semoga langkah positif dan 
dukungan serta doa dari 
berbagai pihak ini bisa 
direalisasikan sehingga 
budaya dan bangsa lebih 
maju. Amin. (NS)

secara gratis ke mas-
yarakat. Pada tahun ke-3 ini, 
walaupun jumlah kompor 
yang dibagikan lebih sedikit 
daripada tahun sebelumnya, 
namun akan ada tindak 
lanjut pembinaan dari 
Astoetik untuk penerima.  
 Antusiasme 
masyarakat pun juga tinggi 
terhadap pro-gram ini yang 
mendorong untuk 
pelaksanaan Batik Merdeka 
#4 pada tahun 
2018mendatang.Penyeraha
n ini juga turut disaksikan 
oleh Gusti Bendara 
Pangeran Haryo (GBPH) 
Prabukusumo yang juga 
memberikan apresiasinya. 
“Bangga kepada generasi 
muda DI Yogyakarta yang 
menciptakan sebuah 
kompor listrik untuk mem-
batik, sehingga akan mem-
udahkan para pembatik 
dengan mencolok saja, 
menggunakan dengan 
leluasa, menunggu sebentar 
setelah malam meleleh 
kemudian bisa untuk 
membatik sehingga lebih 
praktis. Kalau menggunakan

Penyerahan Kepada BRAy Atika S 
mewakili pemerintah DIY 

Penyerahan Kepada Ibu Hani Winotosastro 
perwakilan dari PPBI Sekar Jagad.

Tim bersama Gusti Bendara Pangeran Haryo 
(GBPH) Prabukusumo
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pameran

astoetik
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otomatis T-AU002. Produk 
promo bisa dilihat di Insta-
gram @astoetik.Tidak hanya 
astoetik yang ikut dalam 
pameran tersebut, ada Lebak 
Hosting, SMASH, dan Socio-
castern. Yang semua adalah 
binaan dari KEMENPERIN. 
Semoga dengan adanya 
acara Kon-ferensi 
COMSNETS INDO-NESIA 
2017 ini membuka teknologi 
yang ada di Indoensia untuk 
berkembang dan jangan lupa 
dengan bu-daya ya. (AI)

Kompor Batik SNI gelar produk 
di Konferensi COMSNET INDONESIA 2017

 Astoetik yang 
menggabungkan produk 
teknologi dengan budaya 
mendapat undangan dari 
Kementrian Perindustrian 
untuk ikut serta dalam 
pameran dan peserta 
Konferensi COMSNETS 
INDONESIA 2017 di Hotel 
Fairmont Senayan Jakarta 
pada tanggal 5 dampai 6 
Oktober 2017. Acara ini 
diselenggarakan oleh 
KADIN beserta PT Global 
Solusi Komunikasi. Pada 
kesempatan ini Panitia 
mengambil tema “Next 
Generation Information and 
Comunication Technologies”
Acara yang dihadiri para 
pakar ICT, Mahasiswa, 
Pelaku Usaha Startup dan 
pemerintah. Diawali dengan 
keynote speaker Dr. Aja 
Kumar dari Ministry of 
Electronics and Information 
Technology India dengan 
opik “ICT Outlook”. 
Pembicara lain dari Wakil 

Ketua KADIN Bidang Tele-
matika, Penyiaran dan 
Rsitek Dr. Ing Ilham Habibie, 
MBA. Beliau membahas 
tentang Inovasi teknologi 
yang berdampak pada 
pengembangan ekonomi. 

  Beliau mampir 
sebentar di stand astoetik 
untuk meninjau produk kami 
yang sudah lolos SNI pada 
awal agustus kemarin.Oh ya 
sahabat astoetik, ada 4 
produk astoetik yang sudah 

berSNI yaitu 
Kompor Batik 
Listrik Stan-
dar A-SD003, 
Kompor Batik  
Listrik Otoma-
tis A-AU002, 
Kompor Batik 
Listrik Tanah 
Liat/ Keramik 
T-SD002 dan 
Komor Batik 
Tanah Liat 
Keramik 



TIPS

TRIK
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Pengertian Batik Cap 
dan Alat Batik Cap Lengkap 

Kain mori ditempatkan diatas meja datar yang 
sudah dilapis dengan bahan yang empuk.
Malam di rebus sampai mencair serta dijaga 
supaya suhu cairan malam ini terus dalam kondiri 
60° s/d 70° Celcius.
Canting Cap lalu dimasukkan kedalam cairan 
malam tadi (lebih kurang 2 cm sisi bawah canting 
cap yang tercelup cairan malam).
Canting Cap lalu di-cap-kan (di-stempel-kan) 
dengan desakan yang cukup diatas kain mori yang 
sudah disediakan tadi. 
Cairan malam bakal meresap ke dalam pori-pori 
kain mori sampai tembus ke segi lain permukaan 
kain mori. 
Sesudah sistem pengecapan pada kain usai 
dengan beragam gabungan canting cap yang 
dipakai, setelah itu kain mori bakal dikerjakan 
sistem pewarnaan, lewat cara mencelupkan kain 
mori ini ke dalam tangki yang diisi warna yang 
telah diambil. 
Kain mori yang permukaannya sudah diresapi oleh 
cairan malam, tak lagi terkena dalam sistem 
pewarnaan ini. 
Sesudah sistem pewarnaan, sistem selanjutnya 
yaitu penghapusan berkas motif cairan malam 
lewat sistem merebus kain. 
Hingga bakal terlihat 2 warna, yakni warna basic 
asli kain mori yang tadi tertutup malam, serta 
warna sesudah sistem pewarnaan tadi. 

atik cap yaitu satu diantara tipe hasil sistem produksi batik yang memakai canting cap. Canting cap 
yang disebut disini serupa seperti stempel, cuma bahannya terbuat dari tembaga serta dimensinya 
semakin besar, rata-rata memiliki ukuran 20cm X 20cm. B

Langkah dan cara pembuatan batik cap :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 

Bila bakal diberikan gabungan pewarnaan lagi, 
maka mesti diawali lagi dari sistem pengecapan 
kain hingga sistem perebusan kain. 
Hal yang menarik dari batik cap yaitu pada sistem 
perkawinan warna, lantaran permukaan kain mori 
yang sudah diwarna pada mulanya bakal diwarna 
lagi pada sistem pewarnaan selanjutnya, hingga 
butuh ketrampilan spesial dalam sistem penentuan 
& perkawinan warna. 
Oleh lantaran sistem pewarnaan yang berkali-kali 
serta menyeluruh pada tiap-tiap pori-pori kain 
mori, maka warna pada batik cap condong lebih 
awet serta tahan lama dibanding dengan batik 
yang lain. 
Sistem paling akhir dari pembuatan batik cap yaitu 
sistem pembersihan serta pencerahan warna 
dengan soda. Setelah itu dikeringkan serta 
disetrika. 

Warna batik ke-2 iris segi kain yaitu sama 
Warna batik lebih mengkilap 
Motif tak terlampau detail 
Umumnya warna basic yaitu warna tua/gelap

10.

11.

12.

 

13.

1.
2.
3.
4.

Ciri- ciri Batik Cap 

Alat Untuk Membuat Batik Cap
Pada dasarnya alat dan bahan membatik cap dengan membatik tulis hampir sama. Perbedaannya hanya 
pada alat cantingnya dan wajan. Kalau dalam batik cap digunakan canting yang cara kerjanya mirip dengan 
stempel. Wajan yang digunakan pada batik cap mempunyai bentuk pipih dan datar, tidak seperti wajan pada 
batik tulis yang mempunyai bentuk cekung dan bundar.

1.  Canting Cap 2. Kompor dan Wajan/loyang 
Cap + Dudukan Kompor

3. Meja Cap
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