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Kain sudah dicanting 
tinggal warna

Kain berpola

Jasa Pewarnaan Jasa produksi kain dan 
seragam batik

Jasa batik cap Seragam sekolah batik

Desain motif batik 
daerah custom

Produk dan Jasa Kami:

by
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istem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah)  

Sadalah system elektronik yang dapat digunakan 
sekolah untuk melaksanakan proses pengadaan 

barang dan jasa secara daring yang dananya bersumber 
dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sistem ini 
memiliki fitur yang hampir mirip dengan layanan jual beli 
online yang sudah ada sebelumnya. Misalnya Tokopedia, 
bukalapak, shopee, lazada dll. Pihak sekolah dapat 
memesan produk secara online, melakukan pembayaran 
dan produk akan dikirim melalui jasa kurir atau expedisi. 
Perbedaannya, sisitem ini dirancang khusus oleh tim 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk 
pengadaan barang dan jasa di sekolah. Walaupun dalam 
pelaksanaannya, system SIPlah ini juga dijalankan oleh 
pihak ketiga. 

Beberapa Marketplace yang sudah bekerja sama dengan 
SIPLah diantaranya: Eureka Bookhouse, Toko Ladang, 
Blanja.com, Pesona Edu, Blibli.com. Dengan banyaknya 
marketplace yang bergabung di SIPLah, semakin lengkap 
juga produk dan jasa yang ditawarkan. Sehingga 
memudahkan pihak sekolah untuk mencari barang dan 
dan jasa yang di butuhkan oleh sekolah. 

Untuk melakukan pembelian barang, sekolah harus 
medaftar ke Marketplace yang sudah bekerja sama 
dengan SIPLah. Pendaftarannya pun cukup mudah, hanya 
mengisi form pendaftaran untuk pembeli. Kemudian 
menunggu verivikasi dari pihak marketplace. Jika 
pendaftaran berhasil, maka akan mendapat email 
notifikasi dari marketplace. JIka mengalamai kesulitan 
pihak sekolah bisa menghubungi customer support 
melalui Telephone atau email.

Melalui SIPLah, berikut ini beberapa tujuan yang dapat 
dicapai:

1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas 

anggaran yang diguanakan oleh sekolah karena 

pengadaaan barang dan jasa menggunakan 

system yang dibuat oleh Kemendikbud

2. Penguatan tata kelola keuangan yang lebih baik. 

Semua data transaksi tercatat secara otomatis 

oleh sistem, sehingga meringankan beban 

administrasi pengadaan barang dan jasa di 

sekolah. Dokumentasi data transaksi secara 

elektronik juga memudahkan proses pemantauan 

dan pengendalian dana anggaran sekolah.

3. Efisiensi waktu . Guru tidak lagi terbebani dengan 

keruwetan proses pengadaan barang dan jasa 

untuk sekolah. Sehingga bisa lebih focus dalam 

mengajar siswa didiknya.

Dengan berbagai dampak positif yang dirasakan, SIPLah 
disambut baik oleh dunia usaha sebagai  penyedia barang 
dan jasa untuk kebutuhan sekolah. Salah satunya CV 
ASTOETIK INDONESIA. Sebagai  produsen kompor batik 
ber-SNI. Mulai  awal tahun 2020 ini, CV Astoetik Indonesia 
sudah hadir dalam Marketplace SIPLah. Di marketplace  
siplah.blanja.com dan siplah.blibli.com, produk-produk CV 
Astoetik dapat diakses melalui Astoetik Store. Sedangkan

PT. PMC Teknikindo melalui PMCT Store. 



KECEH BARENG
ASTOETIK DI RIVER 
PUSUR KLATEN

abtu, 18 Januari 2020 pukul 07.00 parkiran CV Astoetik 

SIndonesia sudah penuh oleh motor karyawan. Dalam rangka 
untuk memper erat tali kekeluargaan yang ada di CV Astoetik 

Indonesia dan menyongsong mulainya agenda produksi ditahun 
yang baru, River Tubing di Sungai Pusur Desa Cokro Tulung dipilih 
menjadi agenda “Family Getring” oleh Astoetik.  Acara tersebut 
sekaligus menjadi wahana untuk refreshing setelah menempuh 
padatnya pesanan ditahun 2019 lalu. Siswa dan siswi PKL pun ikut 
serta dalam keseruan river tubing ini.

Perjalanan menuju lokasi ditempuh selama 1 jam 30 menit. Setelah 
sampai di lokasi tujuan dan sebelum terjun ke sungai, peserta harus 
mengenakan peralatan pengaman seperti helm, pelampung, dan 
alas kaki dan setelah itu mendengarkan arahan dari pemandu agar 
aman dan nyaman dalam mengarungi Sungai Pusur dengan jalur 
kurang lebih 1,2 Km dengan durasi sekitar 1 jam 20 menit. Di 
tengah-tengan arahannya pemandu menyampaikan tantangan 
untuk para peserta dengan hadiah gratis river tubing untuk seluruh 
rombongan. Tantangan itu adalah terjun dari jeram setinggi kurang 
lebih 3 meter dengan ban dan tidak boleh terjatuh dari ban. Dan 
hasilnya? Semua peserta dari rombongan CV Astoetik 
gagal.Agenda “Family getring” ini di tutup dengan acara makan 
bersama.
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Safety Talk seluruh karyawan 1 Februari 2020
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(ZWA)
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Ujicoba kompor terbaru 
Astoetik

Seri : A-as003
Kompor Batik Listrik Bodi Kayu
Harga Rp 210.000,- (include Wajan)

Pengaturan panas secara manual, dengan memutar tombol 
pengatur panas. Bodi kayu dan berat 1kg dengan elemen 
pemanas plat sehingga ringan dan mudah digunakan. Daya 
maks 170 watt dan tegangan 220 Volt. Lama pemanasan 10-15 
menit dengan volume malam 150 gram. Cocok digunakan untuk 
pemula dan anak-anak.

Ujicoba kompor terbaru Astoetik, kompor bodi kayu dengan 
ahlinya batik Mr. Nurohmad, S.Sn. minggu lalu sebelum 
lebaran. Banyak masukan beliau terkait produk yang akan 
terus diperbaiki & disempurnakan. Produk ini 
direkomendasikan untuk digunakan bagi pembatik pemula 
atau yang sedang belajar membatik, maupun anak-anak 
karena aman (bodi kayu tidak nyetrum, bentuknya praktis, 
mudah pengaturan suhunya, dan mudah dibawa kemana-
mana). Mau membatik? Yaa Astoetik,
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SURVEY MESIN PENGOLAH 
LIMBAH BATIK DI SENTRA 
BATIK GIRILOYO

Kondisi yang ada di lapangan menunjukkan 
sebagian besar limbah tidak diolah terlebih 
dahulu sebelum dibuang ke badan air. Sehingga 
dibutuhkan solusi utama yang diberikan untuk 
masyarakat adalah limbah batik yang ramah 
lingkungan, hemat energi, harga terjangkau, dan 
mudah pengoperasiannya. Serta alat yang 
dirancang sedemikian rupa agar mudah 

digunakan oleh para pelaku home industry batik. 

ada tanggal 9 April 2020 yang lalu, 

Pbertepatan awal-awal masa pandemi 
COVID-19, tim Astoetik silaturahmi lagi ke 

Pak Nur Ahmadi (Ketua Paguyuban Batik Giriloyo) 
yang beralamat di Kampung Batik Giriloyo. Kalau 
tahun 2011 dulu riset awal tentang kompor Batik 
listrik, kali ini Tim Innovation Center Astoetik akan 
mulai mengembangkan produk inovasi yang lain, 
yaitu mesin pengolah limbah batik portabel. 
InsyaAllah kolaborasi dengan para ahli dari 

berbagai lembaga.

Alasan pengembangan produk inovasi ini yaitu 
limbah cair yang banyak dihasilkan oleh industri 
tekstil/ batik. Karena sebagian besar industri batik 
adalah industri kecil atau home industry maka 
debit limbah yang dihasilkan tidak banyak tetapi 
menyebaran sumber pencemar.
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anggar Batik Astoetik merupakan sentra 

Skesenian membatik yang berada di 
Jeblog RT 02, Tirtonirmolo, Kasihan, 

Bantul. Sanggar ini rutin mengadakan 
pelatihan membatik baik private maupun 
kelompok sejak didirikan pada tahun 2015 
silam. Namun seiring tingginya antusiasme 
peserta pelatihan dan sejalan dengan rencana 
pengembangan usaha dari Astoetik maka 
dibangunlah sebuah workshop baru yang 
berdekatan atau satu kompleks dengan lokasi 
sanggar sebelumnya. 

Program pelatihan batik ini diharapkan dapat 
memberikan ilmu, wawasan dan ketrampilan 
yang cukup dalam tahapan proses pembuatan 
batik serta pembuatan peralatan batik. Dalam 
rangka memberikan pelatihan yang 
berkualitas, maka kami menyediakan tenaga 
pengajar yang professional dan bersertifikasi 
BNSP, antara lain: Dinda Hidayati, S.Pd., 
Nurohmad, S.Sn, dan Sumardi yang sudah 
berpengalaman memberikan pelatihan di 
berbagai daerah di Indonesia dan bahkan di 
berbagai negara lainnya. 

 Selain pelatihan membatik, Astoetik juga 
telah memproduksi dan menjaga keaslian 
batik mulai dari pembuatan motif khas 
daerah, pembuatan batik itu sendiri dengan 
teknik tulis, cap, maupun kombinasi, hingga 
pembuatan produk fashion yang berkualitas. 
Produk ini dijual dengan label Batik “Moro by 
Astoetik”. Sehingga keberadaan workshop 
baru seluas kurang lebih 600 meter persegi 
yang di dalamnya termasuk pendopo ini 
mempunyai beberapa fungsi sekaligus dalam 
lingkup batik.

Informasi lengkap tentang workshop baru ini 
dapat diakses melalui situs online di 
http://batikjogja.co.id/. Media ini menjadi 
media yang efektif untuk dapat menjangkau 
pelanggan di berbagai daerah di Indonesia 
dan mancanegara. Melalui website ini 
pelanggan dapat mengetahui berbagai jenis 
batik dengan harga promo menarik hingga 
produk yang terlaris di samping informasi 
umum lainnya.

WORKSHOP BARU ASTOETIK KHUSUS 
PRODUKSI DAN PELATIHAN KAIN DAN 

FASHION BATIK
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Kemeja Batik Pria (Len gan 

Pendek, Panjang, Kemeja Koko 

Batik)

Produk Batik dan Fashion

Kain Batik A sli 

(Nusantara & Motif Khas)

Aksesoris Batik (P eci Batik , 

Syal, Sarung Batik, Sajadah 

Batik, Tas, dll)
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Jasa

Jasa Desain Motif
Pembuatan batik dimulai dari desain motif 
yang kemudian diproses dengan teknik 
tulis, cap, maupun kombinasi. Contohnya 
adalah desain motif batik daerah. Desain 
motif kemudian siap diproduksi sebagai 
kain utuh atau diproses lagi menjadi produk 
fashion seperti baju, sarung bantal, taplak 
meja, dll. 

Jasa Custom
Jasa yang membantu konsumen yang 
ingin membuat batik dengan custom 
logo atau desain dengan kombinasi 
beberapa motif batik. Kombinasi motif 
ini dapat menjadi motif baru yang dapat 
dimiliki konsumen

Jasa Made by Customer
Jasa yang memberikan peluang 
kepada konsumen yang memiliki ide 
atau gambar motif buatan sendiri dan 
ingin dijadikan batik yang selanjutnya 
akan dibeli sebagai kain maupun 
produk fashion.

Jasa Lainnya
Jasa pewarnaan kain batik, jasa 
pencantingan, jasa cap batik, seragam 
sekolah batik.
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CANTING BATIK CAP 
KREATIF (BAHAN KERTAS, 
KAYU/PLYWOOD, RESIN/ 
PLA ABS)

eperti diketahui bahwa pembuatan batik cap 

Sbergantung kualitas canting batik cap, yaitu: 
motif, waktu pembuatan, dan harga. Terobosan 

inovatif diperlukan untuk proses pembuatan canting 
batik cap guna menekan biaya, mengayakan ragam 
motif, dan mengembangkan batik kontemporer 
berbasis budaya lokal. Proses pembuatan canting batik 
cap memerlukan keahlian, ketekunan, dan ketelitian. 
Bahan utama yang dipergunakan adalah pelat tembaga 
tipis yang dibentuk menjadi canting bati dengan motif 
batik. Waktu pengerjaan antara 2 (dua) sampai dengan 
4 (empat) minggu. Keahlian membuat motif batik 
semakin langka, karena dikerjakan dengan tangan oleh 
ahlinya yang pada umumnya sudah lanjut usia.

Pada awalnya sering menerima permintaan pesanan 
pembuatan canting cap custom dari bahan tembaga 
maupun alumunium. Kemudian tim berinovasi 
membuat alternatif desain dan teknik yang lebih cepat 
dan murah dengan nama “Canting Batik Kreatif (CBK)” 
sejak 2018 dengan bahan kertas, kayu, plywood, dan 
UV-Resin/ PLA ABS.

Dibutuhkan terobosan baru dengan memanfaatkan 
berbagai alternatif bahan sebagai pengganti canting 
cap berbahan logam dan tembaga yang mahal. Bahan 
alternatif untuk pembuatan canting batik cap selain 
tembaga perlu diupayakan melalui uji coba berbagai 
bahan yang harganya lebih murah dan dapat dikerjakan 
dengan mesin mini CNC dan 3D Printing.

Canting Cap Tembaga Canting Cap Kertas

Hasil Canting Cap Kayu/ 
Plywood

(Laser Cutting) 

Hasil Canting Cap Kayu/ 
Plywood

(Laser Cutting) 

Canting Cap UV-Resin/ 
PLA ABS 

(3D Printing) 

Sepanjang tahun 2018-2019 CV. Astoetik Indonesia 
dipercaya untuk menggarap desain dan motif batik 
khas dari berbagai daerah. Diantaranya adalah motif 
Makassar, Sulawesi Selatan sebanyak 20 lembar. 
Warna pada kain batik motif Sulawesi lebih soft jika 
dibandingkan dengan kain batik lainnya.

Corak yang ditonjolkan pada batik khas Bugis ini 
adalah corak batik yang dipadukan dari berbagai unsur 
etnik yang ada di Sulawesi Selatan, diantaranya 
Parepare, Toraja, Bone, dan Makassar. Akan tetapi, 
pembuatan motif ini juga bisa menggunakan canting 
cap karena sifat motifnya yang berulang dan cukup 
variatif.

AGUSTUS 2020 KENAL LEBIH DEKAT DENGAN ASTOETIK

Hasil Canting Cap Kayu/ 
Plywood

(Laser Cutting) 
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Nom Bahan 
Alternatif

Teknik Pembuatan Waktu 
Pengerjaan

Durasi 
Pemakaian

1 Kertas Manual 8 jam < 100 lembar

2 Kayu + Lapis 
Kain

Otomatis dengan 
mesin mini CNC

8 jam < 200 lembar

3 Plywood + 
Lapis Kain

Otomatis dengan 
mesin mini CNC

8 jam < 200 lembar

4 UV-Resin atau 
PLA ABS

Otomatis dengan 
mesin 3D Printing

8 jam < 50 lembar

Bahan Alternatif Canting Cap (Hasil Riset CV. Astoetik Indonesia) :



Pembuatan pola/motif dan 
persiapan alat

Membuat rangka/ancak
dari seng

Memasang motif ke dalam 
rangka/ ancak

Memotong tembaga lebar 2 cm

Mengikat canting dengan plat besi Proses pembakaran canting yang
sudah dikasih patri dan finishing 

dicelup gondrorukem

AGUSTUS 2020 KENAL LEBIH DEKAT DENGAN ASTOETIK
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KOLABORASI
DAN PENGABDIAN

PADA MASYARAKAT
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Park Nova, One of right is owner Astoetik 
Company, He is so kind. He speak English so well. I 

ever asked him that “What skill must CEO have ? 
”and then He said Communication skill and 

Management skill. I’m so proud that I have come to 
here. Thank you for letting me work here.

Mas Adi, He work about accounting. Even though 
he seems to be serious but actually he is so kind. 
He used to help me talk with grab driver. In that 
time Grab bring my money and not cash back. 

Yes thank you mas Adi

Mas Eriyan and Mas hastono, they have 
good emotions and they like to ask me about  

thailand, indonesia, and many topic. And He teach 
me about making stove of process. HAHAHA  yes 

thank you both of you.

Akbra and rendra, They suggest me many 
things in here. They are kind and friendly. I believe 
Akbra can speak English but they don’t have confident.

Mbak Lenni and Mbak Vida, We talk a little 
together. I know you can speak English but you don’t 

dare to speak. HAHAHA 

.Mas Paijo, first time I saw you. You tell me open youtube 
and then searh thai song “Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ouch” 
HAHAHA and we talk about Pataya because He has 
gone. So He is very funny and very kind. We talk many 
topic togeter about religion, culture, history, football and 
any more. He has skill good communication. He teach 
me many things too. Yes  Thank you Mas Paijo 

AGUSTUS 2020 KOLABORASI & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
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MasPutra, He is funny. He look to be serious but 
Actually He is so kind and funny.
Yes thank you Putra.



About Experience In 
Astoetik

y name is Nateethon 

MKhotsombut. My nickname is 
Tong. I’m come from Thailand 

and I’m here for internship. This is the 
first time for my internship. From my 
work experience in here I received 
something to improve transferable skills, 
whether shortterm or long-term 
internships allow me to learn transferable 
skills such as communication, leadership 
and help to examine things. That is 
considered one of
the classy qualities of work experience 
it’s Mean I can check the details before 
dedicating about my work. It also gives 
you the opportunity to learn skills and
processes that can be learned only in the 
workplace. There is also a wider 
relationship. Know about worked and 
people who has many experts. I really like 
this place because everyone is extremely 
kind and friendly. I have done many 
things that I have never done but. 
Someday I don’t have something I can 
do. I

About Product/service 
And Workplace

information and knowledge if I 
want. And this last month they just 
have new workshop near this
place. Sometime, there are many 
people in here for internship, for 
presentation, for a new job and for 
personal business. Although I was 
interested about Bahasa but I
don’t understand when someone 
talks to me, I’m so sorry and this is 
the last time to say thank you. 
Thank you so must.

bout Products, I learned 

Aabout method of 
production and packaging 

of “Kompor Alumunium”. There 
were high standard and safety for 
process. Just then the knowledge 
occurred to me. So, I can apply the 
knowledge that has been to work 
in the future and understand the 
process of other products as well. 
And about Services, the delivery of 
products was quality. There was 
scheduled for shipping to 
customer needs. It was a strength 
that makes customers satisfied 
and this will increase sales in the 
future. In this place there are the 
office and workshop, I can find the 

have to practice my English because I want 
to good in English. Unfortunately, this is
the last day I work in here. And this is a 
good life experience. If I finish my 
internship,
I want you know I will never forget that 
once in my lifetime I worked at Astoetik.

Thank you for everything that made for me. 
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kain, pewarna alami, dan tawas. 
Pengiriman peralatan dan bahan batik 
ke Semarang dilakukan pada tanggal 
30 Desember 2019. Tim Astoetik 
mengecek jumlah dan kondisi barang 
sebelum keberangkatan dengan 
dibantu oleh beberapa siswi PKL.

 
Perjalanan dari Jogja ke Semarang 
membutuhkan waktu sekitar lima jam 
tanpa melewati jalan tol. Pukul 16.00 
WIB tepat, tim Astoetik tiba di Lapas 
Wanita Kelas II A Semarang dan 
disambut oleh Ibu Gayatri selaku Sie 
Kegiatan Lapas tersebut. 

Kondisi Lapas ternyata diluar dugaan, 
tempatnya sangat bersih dan asri. Di 
ruangan pertama terdapat rak-rak 
etalase lengkap dengan buah tangan 
para tahanan disana. Ada tulisan di 
dinding “From Nothing to 
Something” yang mungkin bisa 
memberikan semangat lebih bagi 
mereka untuk terus berkarya. Barang 
yang dipajang sangat beraneka ragam 
berupa baju, tas, bordir, dan asesoris 
wanita lainnya. Kami sangat terkesan 
ketika memasuki ruangan tersebut. 
Jumlah total narapidana di Lapas 
tersebut kurang lebih sekitar 300an 
tahanan wanita.

Lapas ini mendapatkan bantuan dari 

UNODC setelah sebelumnya organisasi 

tersebut berkunjung ke beberapa 

Lapas. “Mereka (UNODC) pernah 

berkunjung kesini dalam rangka 

melakukan seleksi Lapas terbaik untuk 

diberikan bantuan.” kata Bu Gayatri 

menjelaskan kepada tim Astoetik. 

Mudah-mudahan setelah mendapatkan 

bantuan ini bisa bermanfaat untuk para 

tahanan dalam meningkatkan skill 

mereka untuk bisa berkarya dan 

mmenjadi something (sesuatu yang 

berguna). (AP)

KERJASAMA UNITED NATIONS 

DENGAN CV. ASTOETIK UNTUK 

LAPAS  WANITA SEMARANG 

ada bulan Desember 2019 

PAstoetik mendapatkan 
kerjasama dengan UNODC 

(United Nations Office on Drugs and 
Crime) terkait pengadaan peralatan 
dan bahan batik untuk Lapas Wanita 
Kelas II A Semarang. Hal ini selaras 
dengan Program Deklarasi Doha yang 
bertujuan membantu negara-negara 
dalam mencapai dampak positif dan 
berkelanjutan untuk narapidana, 
pencegahan korupsi dan supremasi 
hukum. 

Program Global ini berfokus pada 
empat komponen yang sangat spesifik 
dan saling terkait yaitu: (1) memperkuat 
integritas peradilan dan pencegahan 
korupsi, (2) membina rehabilitasi 
tahanan dan integrasi sosial, (3) 
mencegah kejahatan pemuda melalui 
olahraga, (4) dan mendorong budaya 
penegakan hukum di sekolah-sekolah 
dan universitas melalui inisiatif 
‘Education for Justice'.

Ada banyak jenis peralatan yang 
dibutuhkan seperti kompor minyak, 
canting cap tembaga motif Semarang, 
kompor listrik, canting, gawangan, 
kursi plastik, ember, tangga, kipas 
hingga APAR. Selain itu juga bahan-
bahan batik seperti malam, soda abu, 
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alam rangka menjaga kelestarian batik di Kabupaten 

DLahat dan mengembangkan potensi membatik di Lahat, 
Pemerintah Kabupaten Lahat mengadakan pelatihan 

membatik yang diselenggarakan di Gedung Kesenian Lahat 
pada hari ini, Rabu (19/02/2020).
Kegiatan pelatihan membatik ini mengusung tema “Kita 
Ciptakan Batik Bercorak Kearifan Lokal Kabupaten Lahat Guna 
Mendukung Terwujudnya Lahat Bercahaya”.
Wakil Bupati Lahat, H Hariyanto, SE, MM, MBA membuka secara 
resmi kegiatan pelatihan membatik tersebut.

KEMBANGKAN 
INDUSTRI BATIK, 
PEMKAB LAHAT 

ADAKAN PELATIHAN 
MEMBATIK

 Selain Wakil Bupati Lahat, H Hariyanto, SE, MM, MBA, dalam 
acara tersebur turut hadir juga Kepala Dinas Perdagangan Vikri, 
Ketua dan Wakil Ketua Dekranasda, Lidyawati Cik Ujang dan Hj. 
Sumiyati Hariyanto, Assisten, Staff Ahlo, OPD, Camat, Pengurus 
Dekranasda dan Seluruh peserta pelatihan membatik.
 Adapun peserta pelatihan membatik adalah berjumlah lebih 
kurang 400 orang perwakilan dari Desa, Kelurahan, dan Pelajar 
se-Kabupaten Lahat.

Wakil Bupati Lahat, H Hariyanto, SE, MM, MBA, dalam 
sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya 
atas penyelenggaraan kegiatan pelatihan membatik ini dan 
mengucapkan terima kasih kepada Mbak Meta Enjelita (tim 
Astoetik) yang datang dari Yogyakarta yang akan berbagi ilmu 
membatik kepada seluruh peserta.

“Atas nama pemerintah Kabupaten Lahat, kami 
mengapresiasi yang setinggi tingginya atas 
penyelenggaraan kegiatan pelatihan membatik ini, 
kemudian kami juga mengucapkan selamat datang 
dan terima kasih kepada Mbak Meta Enjelita yang 
datang dari Yogyakarta yang akan berbagi ilmu 
membatik kepada seluruh peserta,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dekranasda sekaligus Ketua TP 
PKK Kabupaten Lahat, Lidyawati Cik Ujang, SHut, 
menyampaikan terima kasih kepada para peserta yang 
telah mengambil kesempatan tersebut dan 
berpartisipasi dalam pelatihan membatik.

“Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah 
antusias mengikuti kegiatan ini, semoga bisa 
bermanfaat dan berguna bagi kita semua untuk ke 
depannya. Berlatihlah dengan baik dan serius agar 
benar benar bisa memahami teori maupun cara 
membuat kerajinan membatik ini,” ujarnya. Kepala 
Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat mendukung 
penuh program pemerintah dalam pengembangan 
industri batik melalui pelatihan pelatihan membatik 
dan usaha masyarakat itu sendiri. (AP)
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MK Al - Hasimy Ibrahimy Situbondo laksanakan 

SLaunching SMK Mini Dalam Pengembangan SMK di 
Pondok Pesantren dan Daerah Terpencil 2019 dengan 

tajuk "Pelatihan Produksi Batik Cap Motif Khas Situbondo" 
halaman belakang sekolah, Kamis (20/2/2020) Desa Bantal, 
Kecamatan Asembagus. Acara tersebut juga dihadiri 
Kepala Dinas Pendidikan wilayah Bondowoso Situbondo 
Drs. Mahrus Syamsul, M.Pd., Kepala Disperindag 
Situbondo, Anggota komisi II DPRD Situbondo Ningsih, 
jajaran Muspika dan bertindak selaku narasumber pada 
Launching SMK Mini tersebut Dr. Hary Soerijanto selaku 
ketua cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan 
Direktur Hotel Rosali.

Menurut Heru Muktiawan, ST selaku ketua pelaksana 
mengatakan bahwa jumlah peserta kegiatan SMK Mini ada 
150 siswa yang terbagi menjadi 3 kelompok. Setiap 
kelompok berjumlah 50 yang masing - masing akan 
mengikuti pelatihan selama 5 hari. Jadi pelaksanaan 
kegiatan 15 hari dan akan dimulai pada tanggal 24 Februari 
2020. Lebih lanjut disampaikan kegiatan ini merupakan 
program dan anggaran tahun 2019 dari provinsi, 
dilaksanakan tahun sekarang. Sekolah Al Hasyimy 
merupakan satu - satunya di Situbondo untuk SMK Swasta 
meliputi Bondowoso - Situbondo.

                       

                        

 

"Tidak sampai di sini, ada titik pengembangannya ketika 
berhasil. Dengan menggandeng ketua HPI diharapkan 
kerja sama yang terjalin, produksi batik cap yang akan 
dilaksanakan oleh siswa siswi SMK Al Hasyimy ke depan 
punya gambaran untuk pemasaran juga bisa bersaing 
dengan batik yang sudah ada di Situbondo," jelasnya.

Sementara Kepala Sekolah setempat, Ismail Badri, M.Pd., 
memberikan apresiasi dengan terlaksananya SMK Mini. 
Selain menambah wawasan kewirausahaan juga dapat 
menumbuhkan jiwa entrepreneur bagi peserta. 
"Diharapkan adanya pelatihan membatik para siswa - 
siswi SMK Al - Hasimy Ibrahimy dapat menimbulkan 
sikap ulet, tekun dan inovatif disaat membuat batik serta 
berdampak dalam kehudupan sehari - hari," ungkapnya. 
(Fin)

SMK AL - HASYIMY IBRAHIMY GELAR 

LAUNCHING SMK MINI PRODUK BATIK CAP 

MOTIF KHAS SITUBONDO
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berharap bahwa semakin banyak orang Vietnam yang lebih 
ingin tahu tentang Indonesia dan kekayaan seni dan budayanya. 
Kedutaan Besar juga berharap bahwa acara ini akan dapat 
mempererat hubungan orang-ke-orang antara pemuda 
Indonesia dan Vietnam.

Sumber : 
http://vtr.org.vn/dai-su-quan-indonesia-quang-ba-nghe-
thuat-batik-tai-ha-
noi.html?fbclid=IwAR1DdajGE039FvMSYjQpH0HXjd9pGVPnjkYI
vnX44bzzDCAQOPkodEoXFQYhttps://web.facebook.com/hann
yluvytasari

ntuk mempromosikan seni Batik Indonesia 

Ukepada pemuda Vietnam, pada Jumat sore (3 Juli 
2020), di Pusat Promosi Budaya Indonesia - 

Umah Indo, Kedutaan Besar Indonesia di Hanoi 
mengadakan acara. “Bersenang-senang dengan Lukisan 
Batik” dan mengundang Hanny Luvytasari, instruktur 
bahasa Indonesia untuk orang asing (BIPA), untuk 
mengajarkan teknik melukis batik. Mempromosikan 
budaya seni Indonesia adalah salah satu misi Kedutaan 
Besar Indonesia di Hanoi. Dengan menyelenggarakan 
acara "Bersenang-senang dengan lukisan Batik", 
Kedutaan Besar berharap bahwa banyak orang Vietnam 
akan belajar tentang Indonesia serta kekayaan seni dan 
budaya bangsa dari ribuan pulau. Kedutaan Besar juga 
berharap bahwa acara ini akan memperkuat 
persahabatan dan semakin memperkuat hubungan 
antara pemuda Indonesia dan pemuda Vietnam.

Dalam rangka Mempromosikan seni batik Indonesia 
kepada para pemuda Vietnam, pada Jumat sore (3 Juli 
2020), di Umah Indo - Pusat Promosi Indonesia, 
Kedutaan Besar Indonesia di Hanoi mengadakan acara 
"Bersenang-senang dengan Lukisan Batik" dan 
mengundang Ms. Hanny Luvytasari, dosen Bahasa 
Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA), mengajarkan 
teknik menggambar batik. Mempromosikan seni dan 
budaya Indonesia adalah salah satu tugas Kedutaan 
Besar Indonesia di Hanoi. Dengan mengadakan acara 
"Bersenang-senang dengan Batik", Kedutaan Besar 

KEDUTAAN BESAR INDONESIA 
MEMPROMOSIKAN SENI BATIK DI HANOI
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Variasi jenis kain dapat dijadikan bahan 
alternatif dalam pembuatan batik karena 
memiliki keunggulan dalam menghasilkan 
batikan yang baik. Penggunaan variasi jenis 
kain dapat dipilih berdasarkan besarnya biaya 
produksi dan target pasar dan target 
penjualan yang diinginkan. Dalam proses 
pembatikan, kompor batik listrik Astoetik 
sangat mudah digunakan dan menghasilkan 
batikan yang baik pada berbagai variasi jenis 
kain. Penggunaan kompor batik listrik Astoetik 
memberikan kemudahan dalam 
pengoperasian alat dan kestabilan dalam suhu 
pembatikan sehingga malam dapat mencair 
sempurna dari awal hingga akhir pembatikan. 
Kestabilan dalam pembatikan menghasilkan 
batikan yang baik yaitu melekat kuat di 
permukaan atas dan bawah kain sehingga zat 
warna tidak dapat masuk pada serat kain. 
Kestabilan suhu pembatikan dalam penelitian 
ini yang menghasilkan pembatikan paling baik 
pada berbagai variasi jenis adalah pada tingkat 
suhu 130℃.

Adanya pengaruh variasi jenis kain terhadap hasil 
batikan dipengaruhi oleh sifat kain itu sendiri. 
Pengaruh hasil batikan kemudian menyebabkan 
tingkatan kualitas batik dalam penggunaannya 
sebagai bahan sandang. Konsumen yang 
menginginkan batikan yang ideal dan lazim 
digunakan dapat menggunakan batik dari kain mori 
Prima dan Primissima. Konsumen yang 
menginginkan batikan yang biasa saja atau cukup 
baik bisa didapatkan dari kain rayon atau santung. 
Sedangkan konsumen yang menginginkan batikan 
yang khusus sehingga menjadi mahal dan eksklusif 
didapatkan dari kain sutera.

ujuan penelitian ini adalah: (1) 

TMengetahui hasil batikan pada berbagai 
jenis kain menggunakan kompor batik 

listrik Astoetik. (2) Mengetahui ada tidaknya 
pengaruh variasi jenis kain terhadap hasil 
batikan menggunakan kompor batik listrik 
Astoetik. Desain eksperimen dalam penelitian 
ini mengacu pada prosedur uji visual ciri batik 
tulis menurut SNI 8302:2016. Prosedur ini 
dilakukan dengan mengamati dengan teliti 
pada bagian klowong, tepi klowong, isen dan 
tepi isen. Sampel penelitian ini adalah kain 
batik yang dibuat pada lembaran kain 
berukuran 40x60 cm pada berbagai jenis kain 
yaitu kain mori Prima, mori Primissima, Rayon, 
Sutera, dan Santung.

Penggunaan kompor batik listrik Astoetik seri 
A-SD003N terbukti mampu memberikan 
kestabilan suhu yang baik pada proses 
membatik. Berdasarkan penelitian, 
penggunaan kompor batik sebaiknya 
digunakan pada tingkat suhu 130℃ dalam 
proses membatik agar malam dapat mencair 
sempurna dan melekat kuat pada kain.

PENGARUH VARIASI JENIS KAIN TERHADAP HASIL BATIKAN 
MENGGUNAKAN KOMPOR BATIK LISTRIK ASTOETIK
oleh: Dinda Hidayati (Mahasiswa PT. Busana FT UNY)
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KEGIATAN PRAKTIK INDUSTRI (PI) 
MAHASISWA UNY DI CV. ASTOETIK 

INDONESIA & PT. PMCT

ejak beberap tahun belakangan ini, CV 

SAstoetik memberikan kesepatan 
kepada siwa SMK maupun mahasiswa 

untuk melaksanakan kegiatan praktek 
industri (PI). Program ini bertujuan untuk 
mendukung kegiatan sekolah SMK maupun 
univrsitas dalam rangka memberikan 
gambaran pada saat mereka terjun kedunia 
kerja nanti sesuai dengan bidang kompetensi 
dan jurusan siswa maupun mahasiswa 
tersebut.

Pada awal bulan Juli 2020 Astoetik 
mendapatkan permohonan praktek industri 
sebanyak 9 orang dari  Universitas Negeri 
Yogyakarta. Periode peserta Praktek Industri 
mahasiswa selama 2 bulan. 

Mahasiswa magang terdiri dari berbagai 
jurusan yaitu Pendidikan Teknik Mesin, 
Pendidikan Teknik Elektro, Pendidikan Teknik 
Mekatronika, dan Pendidikan teknik 
Informatika. Mahasiwa PI dibagi menjadi 
beberapa kelompok sesui dengan jurusannya 
dan mendapatkan tugas sesuai dengan 
bidang studynya. Setiap kelompok memiliki 
project masing-masing. Setiap 2 minggu 
sekali diadakan report progress untuk 
mengetahui seberapa jauh project yang 
sudah terlaksana.
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ANTUL, KRJOGJA.com – Pandemi Covid-19 

Bmenghempaskan berbagai sektor dunia usaha. 
Dibutuhkan ide kreatif sekaligus jeli menangkap 

peluang agar tetap bertahan ditengah iklim usaha yang 
serba tidak pasti ini.

Ide kreatif itupula yang dilakukan oleh Nova Suparmanto 
pemilik usaha Rumahku Indah (RI) di Dusun Jeblog Desa 
Tirtonirmolon Kecamatan Kasihan Bantul. Pemuda ini 
membuat produk tempat cuci tangan sistem injak.

“Sebelumnya usaha fokus dibidang produk seni dan 
budaya, seperti canting. Tetapi Covid-19 mengubah 
semuanya, tetapi ditengah kondisi sulit itu saya punya 
ide menciptakan produk tempat cuci tangan sistem 
injak,” ujar Nova ditemui di rumahnyam, Selasa 
(22/06/2020).

Nova mengatakan, ketika pandemi Covid-19 memang 
berdampak sangat luas. Hampir semua jenis usaha 
merasakan dampaknya. Oleh karena itu, sejak awal April 
lalu terus memutar otak bagaimana bisa bertahan 
ditengah pandemi.

“Setelah produk seni dan budaya tidak mampu bertahan 
dihantam Covid-19, saya terus berusaha memikirkan 
untuk mencetak produk baru sesuai kebubutuhan 
masyarakat ditengah pandemi,” ujarnya.

Lewat proses cukup lama, awal April lalu munculah ide 
membuat tempat cuci tangan sistem injak. Kemudian 
awal Mei mulai produksi. Selanjutnya pertengahan Mei 
sudah mulai dapat order dari masyarakat. Mulai dari 
instansi pemerintah, kampus, sekolah hingga 
perseorangan.

“Tempat cuci tangan sistem injak ini hampir tidak ada 
sentuhan. Untuk mengeluarkan air cukup diinjak, 
demikian juga dengan sabun cairnya juga diinjak,” 
jelasnya.

Sedang harga cukup terjangkau, mulai Rp 650 ribu, 
tergantung dengan bahan baku bak air. Idenya tersebut 
menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam 
rangka memutus rantai penyebaran Covid-19. “Karena 
menyambut normal baru, ini pemintaan cukup banyak,” 
ujarnya. (Roy)

Sumber : https://www.krjogja.com/berita-
lokal/diy/bantul/menggali-ide-kreatif-ditengah-
pandemi/

MENGGALI IDE KREATIF
DITENGAH PANDEMI
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arianjogja.com, BANTUL—Di tengah masa pandemi 

HCovid-19 serta menjelang penerapan new normal, 
wastafel portabel dengan sistem injak kian 

diminati. Wastafel jenis ini dinilai lebih aman, karena 
mengurangi sentuhan langsung tangan.

Alhasil dengan kian tingginya permintaan, praktis 
produksi wastafel portabel ini pun menjadi peluang bisnis. 
Salah satunya adalah Nova Suparmanto, pemilih rumah 
produksi wastafel portabel asal Dusun Jeblog, Desa 
Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Bantul.

“Awalnya melihat peluang yang ada, sekitar awal Mei lalu 
coba produksi, new normal kan harus membiasakan cuci 
tangan. Peminatnya meningkat saat ini [wastafel portabel 
dengan sistem injak], karena anjuran dan kesadaran 
masyarakat juga untuk menjaga kesehatan dan 
kebersihan,” kata Nova, Rabu (10/6).

Dia mengatakan pembeli dari wastafel yang dibuat di 
tempatnya mulai dari hotel, perkantoran, sekolah, hingga 
keperluan rumah tangga. Peminatnya tidak hanya dari 
wilayah DIY, tetapi juga sudah ada dari luar kota, seperti 
Malang. “Setelah awal Mei saya mulai produksi, pembeli 
mulai berdatangan sekitar akhir Mei,” kata dia.

Dia mengatakan ada tiga jenis wastafel portabel dengan 
sistem injak yang diproduksi. Pertama wastafel dengan 
bak terbuat dari plastik seharga Rp500.000; lalu bak 
berbahan aluminium seharga Rp600.000; serta bak 
berbahan stainless steel seharga Rp700.000. “Saat ini 
kami baru bisa produksi sehari enam, karena terbatasnya 
tenaga kerja. Walaupun permintaan sebenarnya sudah 
lebih dari itu. Minggu depan target kami semoga sudah 
bisa buat sampai 10 sehari,” ujarnya.

Sumber :
https://ekbis.harianjogja.com/read/2020/06/11/502/1041519/banyak-diminati-
produksi-wastafel-portabel-jadi-peluang-bisnis
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Produksi Wastafel Portabel, 
Peluang Usaha di Tengah 

Pandemi Covid-19

RIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pandemi Covid-19 

Tmenjadikan masyarakat harus memulai dengan pola 
hidup sehat salah satunya dengan rajin mencuci 

tangan. Kondisi tersebut membuat Novan Suparmanto 
selaku pemilik Rumahku Indah di Jalan Lestari, 
Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul ini melihat suatu peluang 
usaha untuk memproduksi sebuah wastafel portabel.

"Kami melihat peluang usaha untuk membuat wastafel 
portabel yang mudah dipindahkan dan dengan sistem 
injak untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Biasanya 
kan kran air sering disentuh oleh banyak orang," tuturnya 
saat ditemui TribunJogja.com di rumah produksinya 
Sabtu (13/06/2020).

Dia mengungkapkan, awalnya ia tidak kepikiran untuk 
memproduksi wastafel portabel. Namun karena usaha 
yang dijalankan sebelumnya mengalami penurunan 
omzet alhasil mulai mencoba peruntungan di usaha lain.

"Sebelumnya kami basicnya di usaha alat kesenian budaya 
yang merupakan salah satu UMKM yang terdampak 
Covid-19. Akhirnya kami mencoba memproduksi wastafel 
portabel. Kebetulan kami melihat peluang, sudah ada 
sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas juga ada 
akhirnya memproduksi produk lain. Ini juga sebagai upaya 
agar karyawan kami tidak dirumahkan dan tetap bisa 
bekerja," jelasnya.

Bahan wastafel portabel yang diproduksinya terbuat dari 
Galvalum yang memiliki kelebihan ringan dan kokoh 
sehingga mudah untuk dipindahkan. Namun memiliki 
kelemahan dari bahannya yang sedikit tajam sehingga 
membutuhkan proses finishing yang ekstra sampai 
halus.Selain dari bahannya, wastafel portabel yang 
diproduksinya juga dibuat dengan desain yang estetik 
sehingga enak untuk dilihat.

Dalam sehari ia mengaku baru bisa menyelesaikan 
sebanyak 6 unit wastafel portabel karena hanya memiliki 
9 orang karyawan.Wastafel portabel yang dibuatnya 
terdiri dari 4 jenis namun yang sering diproduksi hanya 3 
jenis saja. "Ada 4 jenis cuma yang 1 jenis jarang diproduksi 

karena biasanya menggunakan sistem pre order karena 
memakai tandon tower yang harganya cukup lumayan 
mahal sekitar Rp 1 juta lebih. Sedangkan 3 jenis yang 
sering diproduksi yaitu wastafel portabel yang 
menggunakan bak plastik seharga Rp 550 ribu, wastafel 
portabel alumunium seharga Rp 650 ribu dan wastafel 
portabel stainlessteel seharga Rp 750 ribu," bebernya.

Sejauh ini wastafel yang diproduksinya tidak hanya dijual 
di wilayah Yogyakarta saja namun sudah merambah ke 
luar Yogyakarta. "Mulai dari area Yogyakarta, 
Jabodetabek, Semarang, Malang hingga Surabaya," kata 
Novan. Sedangkan untuk segmentasi pasarnya mulai dari 
sekolah, tempat ibadah, kantor, pabrik hingga hotel.

Dalam memproduksi wastafel portabel, Novan 
mendapatkan pemasukan yang cukup lumayan. "Kalau 
sehari maksimal bisa menghasilkan 6 unit tinggal dikalikan 
saja dengan harga yang termurah. Ya bisa mendapatkan 
penghasilan kotor sekitar 3 juta hingga 4 juta rupiah per 
hari," ucapnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Sumber :
https://jogja.tribunnews.com/2020/06/13/produksi-
wastafel-portabel-peluang-usaha-di-tengah-pandemi-
covid-19?page=2.
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BERBAGAI MODEL WASTAFEL CUCI TANGAN 
KARYA RUMAHKU INDAH (RI)

andemi Covid-19 menjadikan masyarakat harus 

Pmemulai dengan pola hidup sehat atau adaptasi 
kebiasaan baru (new normal), salah satunya dengan 

rajin mencuci tangan. Kondisi tersebut membuat suatu 
peluang usaha untuk memproduksi sebuah wastafel injak 
yang mudah dipindahkan dan dengan sistem injak untuk 
mencegah penyebaran Covid-19. Biasanya cuci tangan 
menggunakan kran air biasa yang sering disentuh oleh 
banyak orang, sehingga memungkinkan terjadi penularan. 
Peluang ini didukung dengan sudah adanya sumber daya 
manusia (SDM)/ karyawan dan fasilitas peralatan dan 
tempat produksi. Motivasi penting lainnya yaitu bagian 
upaya agar karyawan tidak dirumahkan dan tetap bisa 
bekerja serta menghasilkan karya yang dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat di Indonesia.

Sebelumnya Rumahku Indah (RI) menjalankan usaha jasa 
di bidang kreasi besi dan kayu, tapi terdampak Covid-19. 
Usaha ini mengalami penurunan omzet alhasil mulai 
mencoba peluang usaha pengembangan produk baru. 
Akhirnya RI mencoba memproduksi wastafel injak. Kami 
melihat peluang, sudah ada sumber daya manusia (SDM) 
dan fasilitas juga ada akhirnya memproduksi produk ini. 

Awalnya melihat peluang yang ada, sekitar bulan Maret 
mulai riset, awal April coba produksi, dan bulan Mei 
mendapatkan banyak pesanan. Peminatnya wastafel 
portabel dengan sistem injak meningkat saat ini, karena 
anjuran pemerintah dan kesadaran masyarakat juga untuk 

menjaga kesehatan dan kebersihan. Sejauh ini wastafel 
yang diproduksi sudah mencapai lebih dari 130 unit dan 
tidak hanya dijual di wilayah Yogyakarta saja namun sudah 
merambah ke luar Yogyakarta khususnya Pulau Jawa, Bali 
dan Sumatera, seperti daerah: Medan, Jabodetabek, 
Cirebon, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, dan Bali. 

Bahan wastafel injak yang diproduksi terbuat dari galvanis 
(baja ringan) maupun besi holo (pipa kotak) yang memiliki 
kelebihan ringan dan kokoh sehingga mudah untuk 
dipindahkan. Namun memiliki kelemahan dari bahannya 
yang sedikit tajam sehingga membutuhkan proses 
finishing yang ekstra sampai halus. Selain dari bahannya, 
wastafel injak yang diproduksi juga dibuat dengan desain 
yang estetik sehingga enak untuk dilihat dan nyaman 
ketika digunakan. Desain terus diperbaiki sepanjang 
waktu dan dijaga kualitasnya. Dalam sehari mampu 
menyelesaikan produksi sebanyak rata-rata 6 unit 
wastafel injak. Kendala yang dihadapi sejauh ini belum ada 
kendala yang berarti, hanya mungkin di pengiriman 
melalui jasa ekspedisi yang butuh biaya tinggi dan kadang 
cukup lama. Sehingga perlu mencari jasa ekspedisi yang 
kredibel dan membuat terobosan desain yang lebih 
minimalis.
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SERI MODEL TEMPAT CUCI TANGAN/WASTAFEL
RUMAHKU INDAH

No Seri Produk Spesifikasi Harga

1 Model RI TCT-01 Rangka Galvanis C, Bak Plastik. Ukuran keseluruhan 38x38x110 cm. Rp550,000

2 Model RI TCT-02 Rangka Galvanis C, Bak Alumunium. Ukuran keseluruhan 38x38x110 cm. Rp650,000

3 Model RI TCT-03 Rangka Galvanis C, Bak Stainless. Ukuran keseluruhan 52x44x112 cm. Rp750,000

4 Model RI TCT-04A Rangka Holo Galvanis, Bak Stainless, Tanpa Space Poster. Ukuran keseluruhan 52x44x112 cm. Rp850,000

5 Model RI TCT-04B Rangka Holo , Bak Stainless, Space Poster.  Galvanis Ukuran keseluruhan 52x44x160 cm. Rp950,000

6 Model RI TCT- Rangka Stainless, Bak Stainless. Sabun Tidak Injak. Ukuran keseluruhan 56x54x102 cm. Rp1,1500,000

 7 Model RI TCT-05B Rangka Stainless, Bak Stainless. Full Injak (Air & Sabun). Ukuran keseluruhan 56x54x102 cm. Rp1,350,000

8 Model RI TCT-06 Rangka Galvanis C, Portabel Bak Stainless 30L. Ukuran keseluruhan 52x59x162 cm. Rp1,150,000

9 Model RI TCT-07A Rangka Besi Siku, Portabel Bak Plastik 30L. Ukuran keseluruhan 40x60x145 cm. Rp1,350,000

10 Model RI TCT-07B Rangka Holo Galvanis, Portabel Bak Stainless 30L. Ukuran keseluruhan 50x75x140 cm. Rp1,550,000

11 Model RI TCT-08A Full Stainless, Otomatis Portabel Bak 25L. Ukuran keseluruhan 50x40x80 cm. Rp1,600,000

12 Model RI TCT-08B Full Stainless, Otomatis Sumber Air Keran. Ukuran keseluruhan 50x40x80 cm. Rp1,750,000

13 Model RI TCT-09 Full Stainless, Otomatis Desain Baru. Ukuran 44x44x114 cm. Rp2,500,000
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DESAIN PRODUK BARU RUMAHKU INDAH 
WASTAFEL ELEGAN FULL OTOMATIS 

erbeda dengan wastafel konvensional pada 

Bumumnya yang masih menggunakan kran maupun 
sistem injak/ pedal, wastafel full otomatis RI ini tak 

perlu lagi sentuhan sama sekali dari pengguna. Wastafel 
otomatis ini dilengkapi dengan teknologi motion sensor 
otomatis. Jadi penggunaannya cukup mendekatkan 
tangan, air maupun sabun akan mengalir dengan 
sendirinya. Sumber air berasal dari keran, cukup 
disambung menggunakan selang atau pipa dan diklem 
biar kencang/ tidak mudah lepas. Model ini adalah 
penyempurnaan desain dari model sebelumnya yang 
dihasilkan bersama anak PI UNY. 

Spesifikasi :

Model : RI TCT-08A Model : RI TCT-08B Model : RI TCT-09

Model : RI TCT-08A
Bahan : Full Stainless
Pengaturan : Otomatis
Motor : Valve AC220V
Dimensi : 50x40x70cm
Berat : 20kg
Kapasitas Sabun : 500ml

Model : RI TCT-08B
Bahan : Full Stainless
Pengaturan : Otomatis
Motor : DC12V
Dimensi : 50x40x70cm
Berat : 20kg
Sumber Air : Bak Penampung 25L

Model :  RI TCT-09
Bahan : Full Stainless
Pengaturan : Otomatis Desain 
Baru
Dimensi :  43x43x113cm

1. Produk Baru, Lebih Elegan
2.Model paling akhir dari wastafel otomatis dengan seri RI TCT-09 
3.Hadir dengan desain bentuk yang lebih elegan dengan bahan  full stainless.
4.Seri terakhir dari pengembangan wastafel yang diproduksi oleh Rumahku Indah (RI).

         Wastafel Full Otomatis RI ini menjadi solusi tepat cuci 
tangan yang benar, higienis dan ekonomis dengan 
mengutamakan desain minimalis yang cantik dan 
futuristik.  Produk ini ringan sehingga mudah ditempatkan 
dimana saja hingga dapat dipindah-pindah (mobile).       

Kelebihan :

31



AGUSTUS 2020

Dokumentasi Mahasiswa Praktek Industri Pendidikan Teknik Mesin
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Eh iya kemarin aku kan pake yg 
kompor low cost ( bener bener 
baru kemarin semenjak datang) 

tak coba bagus enak stabil banget, 
dan malamnya oke juga, 

cantingnya juga jalan, gak rugi lah 
beli di sini, chat lewat WA ramah 
juga , bagus rekomended banget, 

besok jujugan pesen sini saja

Ahmat bin Syukri - Solo

      

Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan Sobat Astoetik menggunakan produk kami. 

JANUARI FEBRUARI

MEIAPRIL

MARET

Barang bagus, sesuai deskripsi. 
Sudah dicoba jg, cepat panas..

Naomi - DKI Jakarta

Harganya sesuai dengan kualitasnya, 
mantaabs

Alberic Pradana

Kompor batiknya sangat membatu, selain 
jadi lebih praktis para pembatik disini juga 
lebih nyaman saat mencanting. Gak cuma 
produksi, kompor listriknya kami pakai juga 
saat dan kunjungan turis untuk pelatihan 
membatik. Harganya juga terjangkau dan 
pastinya sangat membantu UMKM spt kami.
Terima kasih batik Astoetik 

Zie batik - Semarang (Jawa Tengah) 

Eh iya kemarn aku kan pake yang kompor 
low cost (bener bener baru kemarin 

semenjak datang) tak coba bagus enak 
stabil banget jadi gak usah takut bahan 

bakar habis, dan malamnya oke juga, 
cantingnya juga juga jalan enak digunakan, 

gak rugi lah beli di sini, chat lewat WA 
ramah juga, bagus  recomended bangetttttt

Rugi kalau gak beli di sini, aku udah 
mencobanya lho

Said Indraswara - Jogja

AGUSTUS 2020

HAPPY 
CUSTOMER 

Ada hal spesial setiap tanggal 25 di 
Astoetik. Setiap tanggal 25, Astoetik 
akan mengumumkan Happy Customer 
of The Month. Happy Customer berisikan 
testimoni kepuasan pelanggan terhadap 
produk alat batik Astoetik. 

PROGRAM SOSIAL ASTOETIK
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Beberapa kali saya order kompor 
batik listrik dan alat batik di batik 

Astoetik untuk saya gunakan 
mengajar mengenalkan batik tulis 

di Sant Angelo Mercy College 
North Sydney. Alhamdulillah  

pengiriman sangat baik.harga 
sangat baik . Cepat dan semua 

tools berfungsi dengan baik. 

Yayuk - Jawa Barat

JUNI  
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PENGAJIAN “HIDUP BERKAH” & 
BAKTI SOSIAL PMCT 2020

ada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 yang lalu, PT. PMC 

PTeknikindo (PMCT) kembali mengadakan acara Pengajian 
dengan tema “Hidup Berkah” & Bakti Sosial berupa pembagian 

sembako kepada warga kurang mampu di dusun Jeblog. Kegiatan ini 
bertepatan dengan 6 tahun berdirinya usaha PMCT dan bertempat di 
workshop baru Astoetik yang akan digunakan untuk produksi kain, 
seragam batik dan pelatihan batik.

Kegiatan ini diniatkan antara lain untuk:
1. Ikhlas dan semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah subhanahu 
wa ta’ala.
2. Mengikuti tuntunan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam.
3. Bersedekah kepada orang lain baik berupa ilmu, harta, pikiran dan 
tenaga.
4. Menjalin hubungan baik dengan mitra, tokoh & warga di dusun 
Jeblog.

Adapun rangkaian acaranya dimulai dengan Pembukaan, Sambutan 
Founder & CEO PT. PMCT, Sambutan Bapak Dukuh yang diwakili Drs. H. 
Sumiyarso, Pengajian “Hidup Berkah” dilanjutkan Doa oleh Ust. Kurnia 
Pramujiharso, Penyerahan Award ke Top Supplier (Ajib) & Top Reseller 
(Irsan), dan Penutup serta Pembagian Sembako.

Menurut Ustadz pengisi pengajian, bahwa “Usaha yang berkah adalah 
yang membuat pemilik & karyawan berbuat baik, lebih dekat dengan 
Sang Pencipta & banyak sedekah”. Sehingga ada beberapa kebijakan 
yang dijalankan terus di perusahaan seperti sholat berjamaah di masjid 
bagi karyawan laki-laki dan tadarus rutin pekanan setiap Jum`at pagi 
dilanjutkan koordinasi pekerjaan, serta kegiatan spiritual lainnya. 
Semoga menambah keberkahan usaha. Aamiin. (NS)

Sumber :
https://astoetik.com/berita/pengajian-hidup-berkah-bakti-sosial-
pmct-2020/

AGUSTUS 2020
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QURBAN & NYATE BARENG DI 
SANGGAR ASTOETIK 2020

ada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, Cv. Astoetik 

Pikut andil dalam kegiatan penyembelihan hewan 
qurban di RT 02 Jeblog, Tirtonirmolo, Kasihan, 

Bantul. Selain mengikuti kegiatan penyembelihan, Cv. 
Astoetik juga tiap tahun ikut berqurban. 

Keberadaan workshop Astoetik dapat digunakan oleh 
masyarakat sebagai tempat penyembelihan hewan 
qurban. Semua warga sangat antusias dalam pelaksanaan 
penyembelihan hewan qurban. Meskipun pelaksanaan 
penyembelihan pada masa pandemi, masyarakat tetap 
mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan 
sebelum dan sesudah penyembelihan hewan qurban 
dengan menggunakan wastafel produk Rumahku Indah. 

Selain berqurban Cv. Astoetik juga nyate bareng pada Hari 
Senin 3 Agustus 2020 di sanggar Astoetik. Kegiatan diikuti 
oleh seluruh karyawan, mahasiswa praktek Industri UNY, 
dan siswa PKL SMK. Kegiatan dimulai pada pukul 15.30 
WIB. Kegiatan dilaksanakan guna mempererat rasa 
kekeluargaan. 
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Program BATIK MERDEKA #6 kembali diadakan pada tahun 2020 ini seperti tahun-tahun sebelumnya, meskipun di 
tengah pandemi Covid-19. Semangat berkarya tidak pernah padam meskipun banyak cobaan. Terimakasih kami 
ucapkan kepada seluruh partisipan yang telah mengirimkan formulirnya dan ikut meramaikan program ini. Kami 
memohon maaf tidak semuanya mendapatkan bantuan karena keterbatasan jatah program, semoga bisa partisipasi 
tahun depan ya Sobat Astoetik dimanapun berada. Sebelum diumumkan data penerima bantuan, yuk baca lagi tentang 
program Batik Merdeka (BM) Astoetik.

Program tahunan setiap bulan Agustus sebagai bentuk kontribusi untuk dunia batik 
di Indonesia. Program ini sendiri sudah berjalan selama 5 tahun atau 5x sejak 2014, 
dengan konsep kegiatan yang terus  disempurnakan setiap tahunnya. Konsep awal 
yaitu membagikan kompor secara gratis, dilanjutkan canting listrik gratis. Pada 
tahun 2018 yang lalu, selain pemberian kompor gratis juga ada program servis alat 
batik gratis bagi pengguna produk-produk dari Astoetik. 

Pada pelaksanaan BM #5 tahun 2020 ini, selain bagi-bagi alat batik gratis sebanyak 
17 pcs, servis gratis sebanyak 8 pcs, juga akan ada free pelatihan batik bagi 5 peserta 
terpilih penerima program BM #5 yang akan dilaksanakan pada bulan September di 
Sanggar Baru Astoetik. Asyikkk kan…

Program ini ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat/ 
pribadi/ kelompok/ organisasi/ paguyuban/ sekolah yang membutuhkan produk 
peralatan batik.

Apa itu Batik Merdeka (BM) Astoetik?

Siapa saja yang bisa ikutan?

Bagaimana Caranya?

Caranya gampang banget, hanya dengan melakukan pendaftaran dengan cara 
pengisian permohonan formulir Batik Merdeka melalui website www.astoetik.com. 
Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 12 – 24 Agustus 2020. Pengumuman 
pemenang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2020, dilanjutkan penyerahan ke 
penerima pada bulan September 2020.

PROGRAM SOSIAL ASTOETIKPROGRAM SOSIAL ASTOETIKAGUSTUS 2020
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PENERIMA BATIK MERDEKA #6 
Selamat bagi para penerima, mohon segera kontak ke admin Astoetik ya. 

Tetap semangat berkarya untuk semua batikers di Indonesia.
Salam Canting! Salam Kompor! Salam Batik! Salam Astoetik!
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Ÿ Pak Hanang - Batik Banyu Sabrang 
Lendah Kulonprogo

Ÿ Bu Surya - Keparakan Kidul Jogja
Ÿ Bu Ami - Batik Pakualam Jogja

DAFTAR PENERIMA SERVIS GRATIS:

Ÿ Bu Risa - Batam
Ÿ Bu Sri SD Muh Minggir - Sleman

15. Anita Mulyo Batik - Magetan Jawa Timur
14. Batik Dharmo - Ngasem
13. Batik Bu Asni - Ngasem
12. Batik Sekar Arum - Giriloyo Bantul
11. Didik Ari Supriyanto - Imogiri Bantul
10. Ikhlasul Amal - Lamongan Jawa Timur

6.  Salsabiilaa Maura H - Gamping Sleman
7.  Paulus Andik Dwi C - Batu Jawa Timur

9.  Dimas Cahyo Aji - Sanden Bantul

3.  Farid Nugroho - Tempel Sleman
4.  Daffa Mustafa - Bandar Lampung

8.  Ari Yulifa P - Sewon Bantul

5.  Paguyuban Panjang Umur Hidup Kreatif 
(PUHK) - Klaten Jawa Tengah

PENERIMA ALAT BATIK GRATIS:

1.  Riza Hartini - Batam Kepri
2.  Fiki Dwi Cahyono - Banyuwangi Jawa Timur

16. Ashar Fauzi Hana - Galur Kulonprogo
17. Mujiyati - Kulonprogo 

#6
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PAMERAN DAN LIPUTAN ASTOETIK

PAMERAN DAN 
LIPUTAN ASTOETIK

AGUSTUS 2020
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LIPUTAN ASTOETIK & RUMAHKU INDAH 
DI BERBAGAI MEDIA MASSA

PAMERAN DAN LIPUTAN ASTOETIKAGUSTUS 2020

Liputan Rumahku Indah Liputan Rumahku Indah

Liputan AstoetikLiputan Astoetik
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Liputan Rumahku Indah
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Penulis : Nita Lestari

Di masa pandemi seperti sekarang, banyak industri kerajinan yang mengalami 

gulung tikar. Untuk bisa bertahan di situasi seperti ini, kiat yang bisa dilakukan 

adalah dengan mengoptimalkan digital marketing. Pandemi membuat 

aktivitas menjadi terbatas sehingga sebagian besar orang mulai beralih ke 

belanja online. Untuk bisa meningkatkan volume penjualan, Astoetik bisa 

mengoptimalkan penjualan produknya melalui berbagai marketplace (Shopee, 

Tokopedia, dan Bukalapak) dan juga penjualan melalui website dan sosial 

media (Instagram). Tentunya untuk bisa menarik customer agar mau 

berbelanja, Astoetik harus gencar dalam melakukan promosi, misalnya saja 

dengan memberikan promo berupa hadiah/ gift setiap pembelian di 

Marketplace dengan minimal pembelian tertentu. Hadiah/ gift yang diberikan 

bisa berupa produk-produk yang menunjang pelaksanaan protokol kesehatan, 

misalnya masker ekslusif dari Astoetik, konektor masker berbahan dasar kain 

batik, handsanitizer kemasan sekali pakai, dan lain sebagainya.Selain melalui 

marketplace, Astoetik juga bisa mengoptimalkan penjualan produknya  melalui 

website atau sosial media (Instagram), misalnya dengan mengadakan Bazar 

Online dengan aneka promo. Bazar Online ini diadakan dalam jangka waktu 

tertentu dan khusus untuk produk-produk tertentu juga. Misalnya Bazar Online 

Produk Best Seller, Astoetik bisa menjual produk best sellernya seperti kompor 

listrik/ canting listrik dengan harga khusus (ada diskon/ potongan harga) atau 

bisa juga dengan memberikan gratis ongkir/ potongan ongkir untuk wilayah 

tertentu. Selain dapat potongan harga dan free ongkir/ potongan ongkir, 

Customer yang belanja di hari itu juga langsung otomatis menjadi member 

Astoetik. Selain itu, Astoetik juga bisa mengadakan Bazar online untuk Paket 

Bundling. Paket Bundling ini bisa berupa Paket Bundling Ekslusif (terdiri dari 

satu set alat batik: kompor listrik dan canting serta  satu set bahan membatik: 

kain mori, malam, pewarna) dan Paket Bundling Ekonomis (terdiri dari satu set 

bahan membatik: kain mori, malam, pewarna). Jumlah variasi paket bisa 

disesuaikan dengan kebutuhan. Astoetik juga bisa menjual Paket Edukatif 

berupa modul membatik (hardfile maupun ebook) beserta video pembelajaran 

membatik khusus pemula. Astoetik juga bisa mengadakan program give away 

agar sosial media Astoetik lebih dikenal oleh masyarakat luas. Sekedar saran  

Astoetik harus lebih sering memposting konten di instagram dan mengupdate 

konten menu Happy Customers di website.

Sumber : https://www.instagram.com/p/CEZgAOnDETC/?igshid=15g1jlrkvcrll

43 0813 2513 1111Astoetik Batikwww.astoetik.com cv.astoetik

Optimalisasi Digital Marketing guna Meningkatkan 

Penjualan Produk di Era Pandemi 

IDE PINTAR
AGUSTUS 2020
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TIPS & TRIK
SEPUTAR BATIK

TIPS DAN TRIK SEPUTAR BATIK
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CARA PENGGUNAAN NAPTHOL
PADA PROSES PEWARNAAN KAIN BATIK

ari beragam zat yang bisa digunakan untuk pewarnaan kain batik, bahan pewarna sintetis 

Dyang dikenal dengan nama napthol merupakan jenis bahan yang sering dipakai perajin 
batik.  Hal ini dikarenakan zat warna tersebut dapat digunakan untuk teknik celup secara 

cepat dan warnanya kuat. Zat warna napthol terdiri atas dua unsur yaitu napthol AS (nama diawali 
AS-…) sebagai dasar warna dan garam diazonium sebagai pembangkit warna. Zat warna napthol 
pada dasarnya tidak larut dalam air. Supaya mudah larut zat warna ini harus ditambahkan sedikit 
costic soda dan air mendidih, bahkan bila perlu bisa dipanaskan hingga larut sempurna (bewarna 
bening).

Naphtol dasar (penaphtolan) biasanya digunakan pertama kali dalam proses pewarnaan. Naptol 
yang banyak dipakai dalam pembatikan diantaranya: Naptol AS, Naptol AS-G, Naptol AS-BO, 
Naptol AS-D, Naptol AS-LB, Naptol AS-OL, Naptol AS-BR, Naptol AS-BS.

Karena pada pencelupan pertama warna kain belum bisa tampak, maka dibutuhkan yang namanya 
larutan garam diazonium untuk memunculkan warna sesuai yang diinginkan. Garam diazonium 
yang banyak dipakai dalam pembatikan diantaranya: Garam Biru B, Garam Biru BB, Garam Bordo 
GP, Garam Hitam B, Garam Kuning GC, Garam Violet B, Garam Merah B, Garam Orange GC, Garam 
Scarlet R, Garam Merah GG, Garam Merah 3 GL.

Contoh pewarnaan untuk 1 meter kain dengan napthol 
Larutan Napthol
Napthol : 3 – 5 gram
Coustik soda : 15 – 25 gram
TRO 
 

: 15 – 25 gram
Air Panas : 1 liter

Larutan Garam Diazo
Garam diazo : 6 – 10 gram
Air dingin : 2 liter

TIPS DAN TRIK SEPUTAR BATIKAGUSTUS 2020
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Cara penggunaan napthol 

Ÿ Basahi kain dengan menggunakan air dingin lalu tiriskan.

Ÿ Masukkan kain ke dalam larutan napthol supaya larutan 
pewarna meresap kedalam serat kain kemudian tiriskan.

Ÿ Masukkan kain ke dalam larutan garam diazonium lalu 
ratakan hingga larutan meresap sampai serat kain.

Ÿ Cuci kain dengan air bersih untuk menghilangkan sisa-sisa 
warna yang tidak meresap ke dalam serat kain.

Ÿ Ulangi langkah 2 dan 3 agar warna lebih mantap.

Ÿ Bilas kembali kain yang telah dicelup ulang hingga bersih

Sumber :
https://infobatik.id/cara-penggunaan-napthol-pada-proses-
pewarnaan-kain-batik/
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KEEP IN MIND!

Batik Astoetik cv.astoetik

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube 
Astoetik dan Follow IG Astoetik untuk 

dapat informasi terbaru sekitar
dunia batik
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TIPS DAN TRIK AGAR WARNA BATIK
TIDAK MUDAH LUNTUR

agi kalian yang memiliki kain batik, tentu akan lebih 

Bmembutuhkan perhatian lebih dalam menjaga 
kebersihan dan warna pakaian batik. Sebab 

berbeda dengan pakaian biasa, batik butuh perawatan 
khusus agar desain dan warnanya tidak luntur. 

Berikut beberapa tips dari Astoetik agar batik tetap dalam 
kondisi bagus dan tidak pudar :

1. Tidak dicuci dengan mesin dan sikat. Sebaiknya 
mencuci batik dikucek saja dengan tangan untuk 
menghindari rusaknya warna. Walaupun dikucek 
dengan tangan, namun saat mengucek dan memeras 
kain batik diusahakan tidak terlalu keras agar batik 
tidak rusak.

2.  Mencuci batik dengan Lerak (sejenis buah yang 
diambil dan diolah sedemikian rupa sehingga 
menjadi sebuah cairan yang bisa digunakan untuk 
mencuci batik) sebagai pengganti bubuk deterjen 
atau sabun cuci. Kenapa tidak memakai deterjen? 
Karena deterjen atau sabun cuci pada umumnya 
bersifat panas dan dapat melarutkan warna sehingga 
batik bisa cepat pudar.

3. Saat menjemur hindarilah sinar matahari langsung. 
Jemur batik di area yang teduh atau diangin-anginkan 
hingga kering. Selain itu juga baliklah bagian luar kain 
batik ke bagian dalam ketika menjemur. Waktu yang 
dibutuhkan untuk kering memang lama, tapi hasilnya 
warna batik terjaga.

4. Saat menjemur batik, tarik bagian tepi batik secara 
perlahan agar serat yang terlipat kembali ke posisi 
semula.

5. Hindari menyetrika batik secara langsung. Letakan 
sehelai alas kain di atas batik, kemudian baru diseterika.

6. Jangan semprotkan parfum atau minyak wangi 
langsung ke kain batik, terutama batik sutera dengan 
pewarna alami.

7. Simpan batik kedalam plastik agar tidak rusak dan 
dimakan ngengat. Kemudian, barulah simpan ke dalam 
lemari dan hindari pemakain kapur barus karena bisa 
merusak batik.
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