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Sugeng Rawuh

Adanya usaha ini diharapkan dapat berpartisipasi 
dalam melestarikan budaya Indonesia dan 
meningkatkan perekonomian masyarakat di 
Kasihan – Bantul yang notabene adalah 
Kecamatan termiskin no 1 di Kabupaten Bantul 
(Data BPS, Desember 2013). Salam budaya!

Sanggar dan Toko Batik “Astoetik” merupakan 
sebuah usaha yang bergerak di bidang Industri, 
Perdagangan Peralatan & Bahan Membatik serta 
Jasa Pelatihan di bidang Batik yang didukung 
oleh CV. Astoetik Indonesia. Beralamat di Jeblog 
RT02, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul -DIY sebagai 
workshop & galeri. 

Konsep Sanggar Batik ini berbeda dengan wisata 
batik lainnya, karena terdapat unsur teknologi 
dalam proses batik secara keseluruhan. Hal ini 
akan menarik minat masyarakat secara luas, 
tanpa mengurangi unsur budaya yang ada di 
dalam batik itu sendiri.

Produk utamanya yaitu sebuah produk inovasi 
kompor batik listrik hemat energi yang bernama 
“Astoetik” akronim dari Auto-Electric Stove for 
Batik. Saat ini sanggar dan toko batik “Astoetik” 
yang telah dimulai sejak tahun 2013 telah menjual 
produk Astoetik dan melakukan training batik di 
berbagai daerah di Indonesia.

www.astoetik.co.id
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Kompor Batik Listrik

Alat Batik Listrik & Pendukung 

Workshop & Produksi

Program Sosial Astoetik

Pelatihan & Roadshow Batik

Tim Ahli Batik 

Media Astoetik

Layanan Pelanggan

Tentang Kami

Berbagai variasi model kompor batik listrik Astoetik (unggulan) 

dengan pilihan pengaturan, bahan, warna dan motif bodi.

Setelah kompor batik listrik untuk tulis, dilanjutkan dengan 
inovasi produk canting listrik, kompor batik cap listrik & 
peralatan pendukung batik lainnya.

Proses R&D dan produksi Astoetik dengan konsep home 

industry dan pemberdayaan masyarakat (youth empowering).

Upaya melestarikan batik Indonesia dan bentuk kepedulian 
Astoetik melalui berbagai program: Batik Merdeka (Kompor 
gratis), Lomba Batik, Pameran/Expo, Batik Kids, dll.

Kegiatan ini meliputi edukasi batik berbasis teknologi, 
pengenalan & demo produk Astoetik dan dialog potensi 
pengembangan batik di daerah bekerjasama dengan mitra. 

Beberapa pakar di bidang batik yang berkontribusi dalam 
bagian pengembangan produk Astoetik dan menjadi 
narasumber dalam pelatihan batik.

Media edukasi batik berupa majalah rutin. Serta layanan online 
melalui website, sosial media, mobile apps, group WhatsApp, dll.

Informasi cara mendapatkan produk-produk Astoetik, mitra 
toko alat batik (reseler & distributor), dan juga berbagai 
layanan yang memudahkan pelanggan.

Tim kreatif Astoetik yang dipenuhi dengan semangat
muda, kreatif, dan inovatif.

www.astoetik.co.id
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Kompor 
Batik Listrik
Merupakan produk utama yaitu 

sebuah produk inovasi kompor 

batik listrik hemat energi yang 

bernama “Astoetik” (Auto-Electric 

Stove for Batik). Tersedia dalam 

berbagai variasi warna, bahan 

bodi, dan motif. Selain lebih hemat 

energi, kompor ini juga otomatis 

dan lebih stabil. Produk kompor  

Astoetik bergaransi dan ber-SNI.
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A-SD002 A-AS001

A-KC002K-CL003 S-KC002 A-SD003

A-SD003N

T-SD002



STANDARD
Model: A-SD003N 

STANDARD
Model: T-SD002

Bodi dari tanah liat dengan berat 
4.5kg, sehingga lebih kokoh dan 

klasik.

STANDARD
Model: A-SD003

SNI IEC 60335-2-9:2010

LSPr-013-IDNSNI IEC 60335-2-9:2010

LSPr-013-IDN

SNI IEC 60335-2-9:2010

LSPr-013-IDN

Kompor Batik Listrik
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BEST

SELLER

STANDARD LOW - COST STANDARD

A-AS001

Pengaturan pengaturan memutar 
variable resistor untuk 
menyesuaikan 
suhu malam dan lebih hemat 
energi dengan daya 170Wa�. 

Hemat energi sebesar 95% 
dibandingkan kompor minyak 
tanah. menghemat biaya 10x �ap 
harinya  dengan pengaturan 
memutar resistor untuk 
menyesuaikan suhu malam. 

A-SD002

NEW

ARRIVAL

K-CL003

Berat 94 gram, kapasitas malam 
10 gram, daya 8 watt, tegangan 
input 12 V DC, bahan gagang 
plastik, bahan bodi kuningan, 
panjang gagang 12 cm, 
pengaturan manual (putar 
kenob), model canting klowong

BEST

SELLER
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20,588 247,053

360,000



PERIJINAN USAHA

ISO

AKTA PERUSAHAAN
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SK Kementerian SK USAHA

NIB 1 NIB 2

SIUP HAL.1 SIUP HAL.2 SIUP HAL.3



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Merek Dagang Desain Industri (Besi)

Desain Industri (Alumunium) Desain Industri  (Tanah Liat)
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PEMBIDANG

Panci pelarut malam dengan 
bahan stainless.

Tabel pewarnaan batik merupakan 
sebuah petunjuk warna untuk 
pemilihan pewarnaan pada bahan 
batik. Agar mempermudah dalam 
mendapatkan warna sempurna 
yang diinginkan.

TABEL WARNA



SERABUT 
TEMBAGA
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LOYANG 

Angsang dan serat tembaga 
merupakan bantalan cap 
b a t i k  a g a r  l i l i n  y a n g  
menempel pada cap lebih 
merata dengan t ingkat 
kepanasan yang sama,  
pewarna batik.

Alat untuk mempermudah 
membuat pola pada kain 
batik. Bahan terbuat dari 
kayu jati londo. Dilengkapi 
dengan alas kaca, lampu 
LED, & dapat diatur sudut 
kemiringan.

Loyang batik ini terbuat dari 
bahan tembaga, kelebihan 
loyang ini adalah panas yang 
dihantarkan lebih merata 
sehingga tingkat kecairan lilin 
lebih merata.

MEJA POLA

Angsang dan serat tembaga 
merupakan bantalan cap 
b a t i k  a g a r  l i l i n  y a n g 
menempel pada cap lebih 
m e r a t a  d e n g a n  t i n g ka t 
k e p a n a s a n  y a n g  s a m a , 
pewarna batik.

ANGSANG

MEJA CAP

A l a t  b a n t u  u n t u k  
mempermudah membuat 
batik cap. Bahan kayu jati 
londo.  Sudah termasuk 
kelengkapan : alas kedap air, 
busa tebal 4cm, selimut, 
plastik kaca

BAK 
PEWARNAAN

Alat untuk mempermudah 
pencelupan warna pada 
batik dilengkapi dengan 
b a k  d a n  l u b a n g  
pembuangan.



Galeri Canting Cap

www.astoetik.co.id
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Memasang motif 
ke dalam rangka/ancak

PROSES PEMBUATAN CANTING CAP

Mengikat Canting 
dengan Cap Besi

Proses Pembakaran Canting 
yang Sudah Dikasih Patri

Proses Pembuatan 
Pola/Motif Membuat Ancak dari Seng

Memotong tembaga
 lebar 2 cm
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PROFIL TENAGA AHLI BATIK

Sumardi       
Kualifikasi  : Batik Tulis 
dan Zat Warna Alam 
(ZWA)
                    

Dinda Hidayati, S.Pd.
Kualifikasi  : Desain Motif 
Batik dan Tie Dye
                    

Nurohmad, S.Sn.      
Kualifikasi  : Pembuatan 
Canting Cap & Proses 
Batik Cap, Pewarnaan 
Sintetis

SERTIFIKAT KOMPETENSI
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Astoetik Batik cv.astoetik

Jl. Lestari Jeblog RT02, Tirtonirmolo, 
Kasihan, Bantul - DI Yogyakarta 55181


