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PAKET ALAT MEMBATIK 5

PAKET 
KOMPOR CAP

Kompor batik cap listrik alumunium (A-KC002), 
loyang batik 35cm, angsang/ saringan malam. 

PAKET ALAT MEMBATIK 3

KOMPOR STANDAR

PAKET ALAT MEMBATIK 4

KOMPOR OTOMATIS

PAKET PELATIHAN BATIK

PAKET ALAT MEMBATIK 2

PAKET KOMPOR
BATIK LOW COST

Rp 1.250.000,-

Rp 350.000,- Rp 370.000,-

KELOMPOK

/ROMBONGAN

Rp 40.000,-

/Peserta

(minimal 30 orang)

PRIVAT Rp 200.000,-

/Peserta

(minimal 3 orang)

PRIVAT

EXPERT

Rp 500.000,-

/Peserta

(minimal 1 orang)

Materi lanjutan pencantingan (tulis

dan cap) dan pewarnaan (celup, colet,

abstrak). Pembuatan pola batik.

Durasi 8 jam

Fasilitas : Kompor batik, alat batik, bahan batik, sertifikat*, dokumentasi,

                  tempat pelatihan, dan materi pelatihan. 

PAKET ALAT MEMBATIK 1

PAKET TRADISIONAL

Rp 250.000,-

Rp 330.000,- Rp 350.000,-

Rp 1.200.000,-

Rp. 95.000,-

Kompor batik minyak + wajan, malam klowong 250gr, 
canting 3 buah + box, kain prima 1m, pewarna naptol 

Kompor batik listrik low cost A-AS001 + wajan, malam 
klowong 250gr, canting 3 buah + box, kain prima 1m, 

Kompor batik listrik standar A-SD002 + wajan, malam 
klowong 250gr, canting 3 buah + box, kain prima 1m, 

Kompor batik listrik otomatis A-AU002 + wajan, malam 
klowong 250gr, canting 3 buah + box, kain prima 1m, 
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Rp 850 rb

KOMPOR CAP LISTRIK
(FACELIFT : ELEMEN PEMANAS)

ILUSTRASI DIPASANGI LOYANG

Rp 45 rb

KURSI / DINGKLIK 
TANPA SANDARAN

Rp 75rb

KURSI / DINGKLIK 
SANDARAN

Rp 5-10 rb

BOX KAIN BATIK
(POLOS & BERMOTIF)

Rp225 rb

DUDUKAN 
KOMPOR WOS

06



ALAT PEMOTONG 
MALAM SEDERHANA

Rp25 rb

BOX KAIN BATIK
(POLOS & BERMOTIF)

Rp 210rb

KOMPOR LISTRIK LOW COST
( FACELIFT : SPAREPART )

A-AS001 & A-AS002

CANTING LISTRIK PORTABEL
( FACELIFT : BATTERY )

Rp 190rb

KOMPOR BATIK KAYU
( FACELIFT : BODI )

Rp650rb
POWERBANK 12V 

DESAIN BARU
(3 JAM NONSTOP)

Rp550 rb
GAWANGAN BATIK 

GANTUNG

KENAL LEBIH DEKAT 

DENGAN ASTOETIK
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Paket Batik Hemat 

Paket Batik Standar

Paket Batik Otomatis

Paket Batik Cap

Paket 
Batik 
Lengkap 

KENAL LEBIH DEKAT 

DENGAN ASTOETIK
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Paket Batik Hemat 

Pilihan warna : merah, kuning, biru, ungu, oren, 

coklat. Khusus warna hitam ada tambahan biaya.

Paket Batik Tradisional

Paket Batik Tradisional

Pilihan Warna Naptol

KENAL LEBIH DEKAT 

DENGAN ASTOETIK
JULI 2021

09



Jasa 
Kain 
Seragam 
Batik 
Asli

www.batikjogja.co.id

KAIN SERAGAM 
Batik Asli bukan Printing

KENAL LEBIH DEKAT 

DENGAN ASTOETIK
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Setelah Aktif di SIPLAH, 

CV. Astoetik 
Tersedia dalam 

Program 
Bela 

Pengadaan 

engan berbagai dampak positif yang Ddirasakan, 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, 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. 

BeLa Pengadaan adalah program yang 

disediakan dan dikembangkan oleh LKPP untuk 

memudahkan para pelaku UMKM “menawarkan” 

dan memasarkan produknya agar bisa 

mendukung kebutuhan pemerintah.

Melalui BeLa Pengadaan pelaku UMKM bisa turut 

serta menjadi penyedia barang dan jasa 

pemerintah dengan nilai maksimal Rp 50 juta per 

paket atau transaksi.

Bela Pengadaan adalah platform yang disediakan 

untuk memudahkan para pelaku UMKM menjual 

produknya ke pasar pemerintah. Melalui platform 

ini, pelaku UMKM bisa menjadi penyedia barang 

dan jasa pemerintah dengan maksimal Rp50 juta 

per paket atau transaksi

Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah 

(SIPLah)  adalah 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. 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. 

JULI 2021 KENAL LEBIH DEKAT 

DENGAN ASTOETIK
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ada bulan Mei 2021, Astoetik Pmendapatkan menjadi rekanan untuk 

pengadaan bahan dan peralatan praktek 

“Diklat 3in1 Berbasis Kompetensi Pembuatan 

Batik Tulis Bagi Generasi Milenial Angkatan 1 

di Balai Diklat Industri Yogyakarta, Tanggal 17-

21 Mei 2021”. 

Kegiatan ini diadakan oleh Dekranasda DIY 

bersama Balai Diklat Industri (BDI) 

Yogyakarta dan diikuti peserta sebanyak 32 

orang. Bahan dan peralatan meliputi : alat & 

bahan pembatikan tulis (canting, kompor 

batik listrik, wajan, panic blirik/ burik, bak, 

gawangan, pencetak malam, kain mori, 

malam batik, bahan pembuatan malam 

batik, dan lainnya). Selain itu juga pengadaan 

alat & bahan pewarnaan (sarung tangan, bak 

pewarna, zat warna naptol, indigosol, rapid, 

bahan-bahan pewarnaan batik, dan lainnya).

Program diklat 3 in 1 ini memiliki nilai lebih 

bagi para peserta diklat, tak hanya pelatihan 

dan sertifikasi yang didapat, tapi juga ada 

penempatan kerja. Pelatihan yang dilakukan 

oleh Pusdiklat Industri dan Balai Diklat 

Industri (BDI) menggunakan sistem three in 

one atau dapat disingkat 3 in 1, yaitu 

pelatihan, sertifikasi kompetensi dan 

penempatan kerja. Pelatihan dilakukan 

dengan menggunakan kurikulum dan modul 

yang mengacu pada kebutuhan industri agar 

terbentuk link and match antara lembaga 

pelatihan dengan perusahaan industri untuk 

menghasilkan lulusan pelatihan yang 

kompeten dan siap kerja. 

Pada akhir pelatihan dilakukan sertifikasi 

kompetensi terhadap peserta pelatihan, 

yang bertujuan untuk memastikan bahwa 

lulusan pelatihan telah kompeten. 

Pelaksanaan diklat 3 in 1 ini diharapkan 

dapat memberikan bekal pengetahuan, 

keterampilan dan sikap kerja calon tenaga 

kerja yang akan bekerja di industri maupun 

memulai wirausaha baru, menyiapkan 

tenaga kerja tersertifikasi yang kompeten 

dan memiliki daya saing, serta untuk 

menanggulangi dan membantu masyarakat 

yang terkena dampak yang diakibatkan oleh 

Pandemi Covid-19.

KENAL LEBIH DEKAT 

DENGAN ASTOETIK
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Ada tanggung jawab yang dipikul Yogyakarta 

sebagai Kota Batik Dunia. Sehingga harus ada 

cara yang berkesinambungan untuk 

regenerasi batik. Dengan menggaet generasi 

muda atau generasi millennial, harapannya 

dapat terus melanggengkan eksistensi batik 

serta Yogyakarta sebagai Kota Batik Dunia. 

Adanya generasi milenial ini juga dapat 

melahirkan inovasi segar di dunia batik. 

Generasi milenial akan menciptakan desain 

batik yang lebih fresh sesuai dengan desain 

anak muda.

Acara penutupan Diklat 3in1 Berbasis 

Kompetensi Pembuatan Batik Tulis Generasi 

Milenial Angkatan I dihadiri oleh Wakil Ketua 

Dekranasda DIY, GKBRAyA Paku Alam, 

Sekretaris BPSDMI Kementerian 

Perindustrian RI, Yedi Sabaryadi, dan Kepala 

Balai Diklat Industri Yogyakarta, Tevi 

Kurniawati, Jum'at (21/05/2021).

Sementara itu, Kepala Balai Diklat Industri 

(BDI) ) Yogyakarta, Tevi Dwi Kurniaty berujar, 

program diklat membatik 3 in 1 ini dirasa 

sangat cocok untuk generasi millennial.

"Karena saya banyak dengar kalau batik ini 

biasanya untuk yang sudah senior. Kami 

coba, dan tidak menyangka, kami 

umumkan setengah jam pesertanya 

membludak," ungkapnya.

Lanjutnya, dari ratusan lebih yang 

mendaftar kemudian diseleksi oleh 

Dekranasda.

"Jadi dengan Dekranasda diseleksi, 

dapatlah untuk yang pertama ini 32 orang. 

Bila ini sukses, artinya semua punya bakat 

dan ide untuk mengembangkan batik, ini 

akan kami lanjutkan untuk angkatan 

kedua," kata Tevi.

KENAL LEBIH DEKAT 

DENGAN ASTOETIK
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Family Gathering PMCT Group 

di Jogja Bay Adventure dan RM. Mulih Ndeso

Mempererat rasa kekeluargaan 

diantara para karyawan dalam 

suatu perusahaan adalah satu hal yang 

harus diperhatikan. Sebab itu PMCT 

group mengadakan agenda family 

gathering di Jogja Bay Advanture pada 

tgl 4 Januari 2021. 

Pada pagi hari itu semua karyawan 

dan Siswa siswi PKL sudah berkumpul 

di halaman parkir PMCT dan bersiap 

melakukan perjalanan menuju Jogja 

Bay. Keberangkatan pun yang awalnya 

dijadwalkan pukul 08.00 harus 

mundur karena menunggu seorang 

karyawan yang terlambat datang. 

Setelah karyawan itu tiba mobil 

langsung tancap gas poll menuju 

lokasi gathering. 

Sesampainya tiba di lokasi Jogja Bay, 

tidak lupa seluruh peserta family 

Gathering 2021 mengikuti arahan dari 

petugas keamanan setempat untuk 

mengikuti protocol kesehatan yang 

berlaku, yaitu menggunakan masker, 

mencuci tangan dan menjaga jarak 

dengan orang lain. Itu semua dilakukan 

mengingat wabah covid 19 yang tidak 

kunjung usai. 

Jogja Bay dipilih menjadi destinasi 

gathering kali ini karena lokasi tersebut 

telah menjalankan protocol kesehatan 

lokasi wisata air sehingga tetap aman 

dikunjungi ditengah-tengan kondisi 

saat itu.

Di lokasi wahana air Jogja Bay seluruh 

karyawan, keluarga, dan siswa siswi PKL 

bergembira menikmati ketegangan 

dari setiap wahana yang disuguhkan. 

Sendau gurau dan teriakan pun keluar 

dari setiap peserta yg menaikin wahana 

ekstrim yang ada. 

Acara gathering kali ini ditutup dengan 

makan siang bersama di Rumah 

Makan Mulih Ndeso dengan 

menyantap ikan dan ayam bakar yang 

nikmat, ditambah perut yang 

keroncongan setelah lelah bermain air 

di Jogja Bay. 

KENAL LEBIH DEKAT 
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Kegiatan Riset Power Supply 

Wastafel Otomatis dan 

Baterai Canting Listrik 

Portabel

emi menjawab kebutuhan masyarakat Ddan agar tetap bisa bertahan ditengah 

situasi pandemi covid – 19, CV Astoetik Indonesia 

memutuskan untuk menambah ranah 

produksinya ke arah wastafel sistem injak dan 

wastafel otomatis yang lebih aman untuk 

digunakan dibawah merk dagang Rumahku 

Indah. Penerimaan pasar terhadap produk baru 

ini sangat positif, tidak terkecuali untuk produk 

wastafel otomatis. Karena baiknya respon pasar 

tersebut maka CV Astoetik Indonesia 

berkomitmen untuk selalu menjaga dan 

meningkatkan kualitas produk wastafel 

khususnya untuk wastafel otomatis.

Wastafel otomatis menggunakan sensor pada 

bagian air dan sabun sehingga dalam 

penggunanya tidak perlu menyentuh kran air 

maupun botol sabun sehingga lebih aman 

untuk digunakan. Tetapi karena produk baru 

sehingga masih perlu penyempurnaan 

diberbagai aspek. Contoh aspek tersebut adalah 

pemilihan komponen kelistrikan yang tepat baik 

deri segi kualitas ataupun harga, salah satunya 

yaitu unit adaptor / power supply. Adaptor 

adalah komponen yg penting untuk sebuah 

rangkaian kelistrikan mengingat fungsinya 

adalah untuk menyuplai arus listrik pada 

komponen lain sehingga rangkaian dapat 

bekerja dengan semestinya. Adanya keluhan 

dari customer tentang adanya kerusakan pada 

power supply yang terpasang pada wastafel 

otomatis, tim R&D CV Astoetik Indonesia 

mengambil langkah untuk melakukan riset 

pemilihan adaptor baru untuk menggantikan 

komponen lama yang selama ini digunakan.

Riset dilakukan selama 4 hari dengan 

pengambilan data suhu power supply tiap 10 

menit sekali. Beban yang diberikan pada unit 

adaptor selama riset adalah motor dengan daya 

0,5 watt. Riset dilakukan dengan asumsi bahwa 

pengaruh suhu ruangan terhadap suhu adaptor 

sangat kecil serta riset dilakukan dalam ruangan 

tertutup tanpa AC. Pada hari pertama 

didapatkan 36 sampel data suhu dengan suhu 

rata-rata 31,29°C dengan suhu tertinggi 34,2°C 

pada menit ke 140.

Lanjut pada hari kedua didapatkan 33 sampel 

data suhu dengan suhu rata-rata 30,94°C 

dengan suhu tertinggi 32°C pada menit ke 170. 

Pada hari ketiga didapatkan 20 sampel data 

suhu dengan suhu rata-rata 30,66°C dengan 

suhu tertinggi 33,5°C pada menit ke 180. Dari 

hasil riset yang telah dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa adaptor tersebut memiliki 

tingkat daya tahan suhu dan keandalan yang 

baik, karena tidak terdapat satu datapun yang 

menunjukkan suhu diatas 40°C, dan selama riset 

rangkaian dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya. Sehingga adaptor yang baru dapat 

digunakan untuk menggantikan adaptor yang 

lama agar kualitas dari produk wastafel otomatis 

dapat ditingkatkan.
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Review 

Produk Kompor Cap Listrik 

AKC-002 & SKC-002

Kompor Cap stainless A-KC/S-KC002 adalah 

salah satu produk yang diproduksi oleh 

CV.Astoetik Indonesia untuk membuat batik 

cap. Batik Cap merupakan salah satu jenis batik 

yang membutuhkan proses pembuatan mirip 

batik tulis namun waktu pembuatannya 

cenderung lebih cepat, yang membedakan 

adalah pola yang digunakan untuk membuat 

batik sudah ada mal untuk motifnya berbentuk 

canting cap , sehingga tinggal melakukan 

pengecapan motif sesuai dengan mal yang 

sudah ada. Alat yang digunakan untuk 

pembuatan batik cap hampir sama dengan 

pembuatan batik tulis, hanya saja pada 

pembuatan batik cap diperlukan ukuran 

kompor dan wajan yang relatif besar karena 

menyesuaikan ukuran canting cap. 

Kompor Cap Listrik type A-KC/S-KC002 

Dengan Plat Pemanas Terbaru

Produk Awal Kompor Cap Listrik 

type A-KC/S-KC002

Pada Tahun 2016 CV.Astoetik Indonesia memproduksi kompor cap listrik pertama dengan type A-KC/S-

KC002. Pada tahun 2017 kompor batik cap ini sudah mulai dipasarkan. dengan adanya produk kompor 

cap listrik type A-KC/S-KC002 ini, dapat memudahkan konsumen dalam membuat batik cap. Selain itu 

produk Kompor Cap Listrik type A-KC/S-KC002 memiliki beberapa keunggulan diantaranya yaitu 

dengan bentuk yang simpel, efisien, mudah dipakai dan yang pasti ramah terhadap lingkungan. 

Sehingga produk ini menjadi salah satu produk inovasi yang banyak diminati oleh pelanggan 

khususnya dibidang seni budaya. Kompor cap listrik type A-KC/S-KC002 terdiri dari beberapa bagian 

yaitu kabel power, bodi kompor yang terbuat dari material besi acer, mesin pengatur suhu (Dimer), plat 

pemanas yang terbuat dari material stainless, dan loyang cap.

KENAL LEBIH DEKAT 
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Seiring berkembangnya zaman Tim Innovation 

Center Astoetik mendapatkan banyak masukan 

dan saran untuk melakukan pengembangan 

ataupun penyempurnaan pada produk 

sebelumnya. Pengembangan yang dilakukan 

adalah dengan menyempurnakan plat 

pemanas/heater yang ada pada kompor cap 

listrik. 

Pada plat pemanas sebelumnya menggunakan 

plat bermaterial stainless, sehingga kelemahan 

dari kompor cap sebelumnya yaitu apa bila 

kompor cap listrik digunakan secara terus-

menerus akan mengalami keropos dan dari segi 

desain awal kompor cap listrik pada bagian plat 

pemanas/heater ini kurang tertutup sehingga 

desain kompor cap listrik ini keliatan kurang 

menarik. 

Sehingga Tim Innovation Center melakukan 

penyempurnaan dengan mengganti plat 

pemanas/heater menggunakan material bimetal 

dan desain pada bagian plat pemanas/heater 

pada kompor cap listrik ini disempurnakan 

dengan cara menutup bagian plat 

pemanas/heater agar lebih kelihatan rapih dan 

menarik.

Oleh karena itu, dengan adanya penyempurnaan 

pada produk Kompor Cap Listrik type A-KC/S-

KC002. Memiliki beberapa keunggulan diantara 

yaitu pada plat pemanas/heater dengan material 

bimetal tidak mudah keropos, tahan lama dan 

harga materialnya relatif terjangkau. Selain itu 

desain pada plat pemanas/heater sudah tertutup 

menggunakan material besi acer sehingga 

kompor cap listrik keliatan lebih rapih dan 

menarik. 

Oleh karena itu kualitas pada produk Kompor 

Cap Listrik type A-KC/S-KC002 semakin 

meningkat dan diminati oleh banyak orang. 

Selain itu Keunggulan dari produk Kompor Cap 

Listrik type A-KC/S-KC002 memiliki pengaturan 

panas lebih mudah dan suhu lebih stabil serta 

hemat terhadap daya <700watt. 

Penyempurnaan Produk Kompor 

Cap Listrik type A-KC/S-KC002
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Pada bulan November 2020 Astoetik 

mendapatkan proyek pengadaan peralatan 

batik lengkap dengan merk Astoetik. Pada hari 

Kamis, 12 November 2020 dilakukan pengiriman 

ke Sulawesi Tahap 1. Produk : alat batik (canting, 

kompor batik listrik, wajan, pembidang, panci 

besar, lilin malam, zat pewarna), alat sablon 

(screen, rakel, hairdryer, kaca, busa, papan 

landasan), alat lukis (easel), dan kain kanvas 

marsoto sebanyak 52 paket. 

Sebelumnya pada bulan Agustus juga produksi 

untuk Pengadaan Peralatan Seni Budaya SD (44 

Sekolah) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Soppeng. Selesai produksi pada akhir 

Agustus. Pada Bulan September melakukan 

pengiriman Alat Seni Budaya SMP 72 Paket ke 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bima NTB 

bersama dengan mitra. Selanjutnya dilakukan 

pengiriman 20 meja pola batik, 20 bak celup 

pewarnaan bahan stainless, dan beberapa 

peralatan & bahan batik lainnya ke Pekanbaru, 

Riau.

CV. Astoetik Indonesia juga dipercaya oleh 

Disperindag Kota Bogor untuk Pengadaan 

Peralatan Alat - Alat Membatik. Di dalamnya 

termasuk beberapa jenis model mesin jahit yang 

akan digunakan untuk membuat produk batik 

jadi. Pengiriman peralatan membatik dilakukan 

pada tanggal 20 November 2020. 
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Selain Disperindag Kota Bogor, Astoetik juga 

memproduksi berbagai peralatan batik untuk 

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kab. 

Gunungkidul. Penyerahan dilakukan pada 

tanggal 27 November 2020. Peralatan ini akan 

digunakan untuk BIMTEK Batik Corak 

Gunungkidul yang diadakan pada awal 

Desember 2020. Matur nuwun kepada semua 

mitra, termasuk Disperindag Kota Bogor dan 

Kundha Kabudayan Kab. Gunungkidul atas 

kepercayaannya ke Astoetik untuk Pengadaan 

Peralatan Membatik.

Semoga melalui kegiatan pengadaan sebagai 

upaya untuk melestarikan dan menjaga batik 

sebagai warisan budaya Indonesia yang diakui 

dunia. Semoga bisa terus berkontribusi untuk 

pendidikan seni budaya di Indonesia. Salam 

budaya!
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Private Workshop Batik 

di Sanggar Baru Astoetik 

untuk Masyarakat 

Boyolali 2020

S
anggar Batik Astoetik yang baru merupakan area 

yang dikembangkan oleh Astoetik dengan tempat 

yang lebih luas dan fasilitas yang lebih lengkap. 

Berlokasi di sebelah sanggar batik yang lama di Jeblog 

RT02, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul DIY. Pembangunan 

Sanggar Batik Astoetik selesai pada awal Maret 2020 dan 

berbarengan dengan pandemi Covid-19 sehingga akhirnya 

belum bisa digunakan dengan maksimal.

Pada bulan September 2020 yang lalu ada permintaan dari 

program KKN mahasiswa UNDIP Semarang bagi warga 

Boyolali sebanyak 5 orang mengikuti Private Workshop 

Batik di Sanggar Baru Astoetik. Sebelumnya juga sudah 

dilakukan pembelian alat dan bahan batik dari Toko 

Astoetik. Dikarenakan jumlah orang yang tidak banyak dan 

dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, maka 

kegiatan pun dilaksanakan selama kurang lebih 5-6 jam.

Workshop batik dilatih oleh tim ahli Astoetik yaitu 

Nurohmad, S.Sn. dengan materi full batik mulai dari 

pemolaan sampai pelorodan. Kain yang digunakan dengan 

ukuran 40x140cm dengan teknik pewarnaan colet yang 

menghasilkan warna bervariasi. Hasil pelatihan ini berupa 

produk selendang atau syal yang bisa diproduksi oleh 

peserta setelah mengikuti pelatihan di Astoetik dan 

diharapkan mampu meningkatkan ekonomi keluarga.
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Kegiatan Produksi Kain Batik 

Motif Khusus Teknologi untuk 
Seragam Sekolah oleh Astoetik 
di Sanggar Baru 

Ketika teknologi bertemu budaya dapat 

menciptakan nilai estetika, mungkin 

itulah yang pantas disebut untuk kegiatan 

produksi kain batik pada hari kamis 

(25/03/2021). 

Kegiatan produksi kain batik ini berlangsung 

dari pagi hari sampai sore menjelang 

maghrib bertempat di sanggar astoetik.

Kegiatan produksi kain batik tersebut 

melibatkan tenaga kerja professional yang 

sudah berpengalaman dalam melakukan 

kegiatan membatik. 

Namun, ada sesuatu yang sedikit berbeda 

pada produksi batik yang satu ini, ya motif 

teknologi yang bisa dikatakan cukup asing 

untuk dunia perbatikan yaitu  motif seperti 

pada papan sirkuit.

Menurut pak Nova Suparmanto, pemilik 

sekaligus owner CV Astoetik Indonesia 

mengatakan bahwa kain batik dengan motif 

unik berupa papan sirkuit ini merupakan 

pesanan dari salah satu sekolah untuk 

dijadikan sebagai seragam sekolah tersebut.
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emudian kain dijemur sampai Kkering. Selanjutnya adaalah proses 

fiksasi yang mana proses ini untuk 

mengunci warna agar tidak luntur

emudian kain kembali dijemur Ksampai kering. Selanjutnya adalah 

proses pelorodan, proses penghilangan 

lilin yang menempel pada kain sampai 

bersih

Sampai selanjutnya kain dijemur 

sampai kering dan kain batik sudah 

selesai dan siap untuk diantarkan ke 

tempat tujuan.

Semoga dengan adanya motif berupa teknologi ini bisa bermanfaat dan menambah inovasi 

serta membuka wawasan tentang batik bawhawsannya batik itu masih bisa dikembangkan 

apalagi membatik berbasis teknologi. 

Mau membatik? Ya Astoetik.
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Pisah Sambut PKL Siswa dan PI Mahasiswa 

Tahun 2020-2021 di PT. PMCT & CV. Astoetik 

Selama tahun 2020, PT. PMCT & CV. Astoetik 

Indonesia telah menerima siswa PKL (Praktek 

Kerja Lapangan) dan PI (Praktek Industri) mahasiswa 

dari beberapa kampus dan sekolah. Diantaranya dari 

UNY, ITY, UST, dan UAJY. Durasi PI untuk mahasiswa 

rata-rata selama 1-2 bulan, lebih singkat dari PKL SMK 

yang mencapai 6 bulan.

Pada Januari 2021 ini, 5 orang siswa PKL dari Jurusan 

Mekatronika SMKN 2 Klaten telah menyelesaikan PKL 

selama 6 bulan mulai dari Juli 2020. Selain itu juga ada 

PKL dari SMK Leonardo Klaten sebanyak 2 siswi yang 

masih akan menyelesaikan PKL sampai awal Maret 

2021. Sedangkan PKL yang baru 3 orang siswi dari 

Jurusan Mekatronika SMK Wisudha Karya Kudus yang 

juga akan melaksanakan PKL selama 6 bulan ke 

depan. Karena sedang dalam masa pandemi, 

sebelum ke Jogja siswa wajib melakukan rapid test & 

Alhamdulillah hasilnya non reaktif. 

Setelah selesai PKL & PI, wajib menyelesaikan laporan 

dan mempresentasikan laporannya di depan 

pembimbing industri dan direksi perusahaan. Tema 

proyek untuk mahasiswa lebih diarahkan R&D + 

trouble shooting (analisa, error/masalah, penyebab, 

solusi, antisipasi). Sedangkan untuk siswa lebih ke 

laporan produksi. Selain itu juga wajib memberikan 

saran/ masukan perbaikan untuk tempat PI dan 

memberikan ulasan di Google Review (PMCT, Astoetik, 

RI, Alat Batik, BTW Studio) serta membuat artikel 1 

review produk.

Siswa SMKN 2 Klaten pada kesempatan PKL ini juga 

mulai dilibatkan dalam R&D beberapa produk, 

diantaranya seperti wastafel otomatis beberapa 

model dan thermo otomatis termasuk instalasi di 

tempat customer. Sehingga pengalamannya lebih 

banyak, tidak hanya sekedar membantu di produksi. 

Semoga selesai kegiatan PKL dan PI ini siswa bisa 

memanfaatkan ilmu dan pengalaman yang 

didapatkan di industri untuk mendukung 

keberhasilan pada jenjang berikutnya.
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Webinar Standardisasi untuk 

Hilirisasi Produk Inovasi oleh 

BSN & Inovasi Teknologi 

Pandemi Tahun 2020 oleh 

INOTEK dengan Narasumber 

Astoetik

Astoetik kembali diminta menjadi narasumber 

dalam acara BSN & INOTEK yang 

dilaksanakan pada tanggal 19 dan 22 Oktober 

2020. Acara BSN dengan tema “Standardisasi untuk 

Hilirisasi Produk Inovasi Unggulan Daerah Berdaya 

Saing Nasional”.

Produk inovasi Astoetik adalah teknologi akar rumput 

(grassroot innovation) yang pada awalnya hanya 

digunakan di Jogja. Kemudian ada potensi & 

kebutuhan di luar Jogja. Didesain untuk kebutuhan 

pasar dalam Negeri, meskipun sudah digunakan di 

berbagai negara untuk keperluan membatik.

Astoetik mendapatkan sertifikasi SNI dengan 

bimbingan BSN mulai tahun 2015-2017. Meskipun 

produk dalam negeri karya anak bangsa, tetapi 

menerapkan standar dan memiliki kualitas yang baik 

& teruji.

Pandemi telah mengubah seluruh pola kehidupan 

masyarakat, bahkan mendorong berkembangnya 

inovasi teknologi di berbagi bidang yang dapat 

menunjang penanganan Covid-19, salah satunya di 

dunia kesehatan. Inovasi teknologi menjadi bagian 

penting dalam kehidupan masyarakat, dengan 

teknologi masyarakat mampu untuk terus 

bertahan di tengah pandemi dan dapat 

memutuskan rantai penyebaran virus Covid-19. 

Tantangan inovator Indonesia di masa pandemic 

juga sama, yaitu Bertahan & Berkembang.

Dalam webinar INOTALK #8 yang bertajuk “Inovasi 

& Teknologi yang Menunjang Penanganan Covid-

19” membahas inovasi & teknologi yang 

menunjang penanganan covid-19 yang 

bermanfaat bagi masyarakat dengan narasumber 

yang berkompeten di bidangnya yaitu 

@novasuparmanto (Astoetik & RI) dan Wahono 

Handoko. Kedua technopreneur ini bergerak di 

bidang energi dan budaya. Tetapi karena pandemi, 

mereka beradaptasi membuat inovasi dan 

terobosan di bidang kesehatan. 
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Astoetik menjadi Narasumber dalam Knowledge Sharing 

“Teknologi Rekayasa Peralatan Membatik” Tahun 2020 

oleh BBKB

Masih dalam Rangkaian Kegiatan 

Memperingati Hari Batik Nasional tahun 

2020, Balai Besar Kerajinan dan Batik 

(BBKB) menyelenggarakan Knowledge Sharing 

“Teknologi Rekayasa Peralatan Membatik” melalui 

media Zoom pada hari Selasa, 20 Oktober 2020 

Pukul 09.00 WIB.

Pembicara :

Keynote Speech : Ir. Sony Sulaksono, M.Bs (Kepala 

Puslitbang IKFTLMATE-Kemenperin)

Welcome Speech : Ir. Titik Purwati Widowati, MP 

(Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik)

Narasumber :

1. Nova Suparmanto, M.Sc. (Founder Astoetik 

Indonesia)

2. Ir. Sulistiyono (Perekayasa)

3. Demas Yogo Pranoto, ST (Perekayasa)

Moderator : Harnandito P., S.Ds.

Nova Suparmanto mewakili Astoetik 

menyampaikan beberapa hal diantaranya: rekayasa 

teknologi batik dari sudut pandang industri, 

perkembangan usaha 

dan respon pasar. Astoetik berperan sebagai Mitra 

tenant Inkubasi BBKB yang bersama-sama 

mengembangkan teknologi kompor batik listrik 

untuk desain bodi besi, serta rencana kerjasama 

ke depan untuk penelitian rekayasa alat pengolah 

limbah dan teknologi lainnya di BBKB.

diskusi berjalan menarik dengan banyak 

pertanyaan dari audiens seperti:

1. Adakah tips cara penggunaan kompor 

batik listrik agar lebih awet atau tahan lama?

2. Bila menggunakan kompor Astoetik, 

apakah suhu malam dapat terjaga sehingga 

malam tidak mblobor mblobor?

3. Bagaimana cara mendapatkan progam 

dari Astoetik agar mendapatkan kompor, apa 

syarat yang harus dipenuhi?

Dan masih banyak pertanyaan menarik lainnya. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut coba ditanggapi 

sebaik mungkin oleh narasumber. Semoga acara 

ini memberikan banyak manfaat dan semangat 

untuk terus berkarya membatik.

JULI 2021
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Bimtek Batik Dinas (Kundha) 

Kabudayan Gunungkidul 2020

Bimtek Batik dalam rangka Kegiatan 

Pengembangan dan Implementasi 

Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 

yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan 

(Kundha Kabudayan) Kabupaten Gunungkidul 

pada Bulan Desember 2020 yang dilaksanakan 

di 3 lokasi yaitu Omah Kayu, Gedung PGRI 1, 

dan Gedung PGRI 2 Wonosari selama 6 hari.

Kegiatan dibuka oleh Bapak Drs. Agus 

Kamtono, M.M. selaku Kepala Dinas 

Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Pada 

Kabupaten Gunungkidul. Kemudian 

dilanjutkan dengan materi tentang edukasi 

seputar Covid-19 oleh perwakilan dinas dan 

DPRD Kab. Gunungkidul.

Setelah itu baru Workshop Batik Corak 

Gunungkidul oleh Tim Astoetik Peserta dari 

kegiata ini adalah perwakilan dari 18 kecamatan 

(kapanewon) yang ada di Kabupaten Gunungkidul, 

dan setiap sesi ada 30 peserta. Pelaksanaan 

kegiatan BIMTEK ini juga melibatkan pelaku seni 

budaya yang masih muda di Wonosari, 

Gunungkidul untuk membantu dan 

menyukseskan kegiatan.

Materi dari kegiatan Bimtek Batik ini antara lain : 

1. Mengenalkan tentang Batik Asli Indonesia 

dan motif corak potensi daerah, khususnya di 

Gunungkidul seperti walang, lobster, coral, ulet, 

pohon jati, buah naga, dan lainnya.

2. Mengetahui tentang peralatan, teknologi, 

dan bahan yang digunakan untuk membatik

3. Memahami alur proses membatik dan 

hasil akhir proses batik, serta produk jadi dari hasil 

batik 
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POJOK BTW STUDIO &

RUMAHKU INDAH

(PT. PMCT GROUP)

03

JULI 2021
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TS 1

TS 2

TS 3

Perkembangan teknologi mempermudah 

pekerjaan maupun segala aktivitas 

manusia termasuk di bidang kesehatan. Setelah 

sebelumnya berhasil mengembangkan wastafel 

cuci tangan model injak disusul dengan mode 

otomatis, Rumahku Indah (RI) kembali 

mengembangkan produk lainnya yang masih 

terkait dengan pandemi & era new normal atau 

adaptasi kebiasaan baru. Produk inovasi tersebut 

adalah Thermometer Otomatis RI-01 yang 

dikembangkan bersama dengan mahasiswa 

Praktik Industri (PI) dari Elektro FT UNY. 

Penggunaannya tinggal menempelkan alat ke 

tembok atau menggunakan tiang tripod 

tergantung kebutuhan.

JULI 2021
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Spesifikasi Thermometer Otomatis RI-01

DILENGKAPI FITUR :

DIGUNAKAN UNTUK :

Alasan pengembangan produk ini adalah 

permasalahan pemakaian termometer 

tembak dipakai untuk mengukur suhu tubuh, 

sebagai indikator dalam pencegahan 

penyebaran virus Covid-19 yang banyak dijumpai 

di tempat-tempat keramaian/ umum. Petugas 

biasanya akan mengarahkan termometer ke 

bagian tubuh khususnya kening masyarakat 

yang akan diukur suhunya, sehingga kurang 

efektif. Sehingga pembuatan thermometer 

otomatis ini diharapkan dapat mempermudah 

pengukuran suhu secara otomatis tanpa harus 

melalui petugas yang harus selalu standby untuk 

mengukur suhunya.

Produk Thermometer Otomatis RI-01 ini 

dipasarkan dengan harga Rp 950.000,- 

dengan garansi produk selama 6 bulan dan 

terdapat harga reseller atau pembelian jumlah 

banyak. Terdapat variasi warna hitam dan putih.
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DESAIN PENYEMPURNAAN

PRODUK WASTAFEL RI TCT-03

Demi mendukung program 

pemerintah dan juga 

melayani kebutuhan masyarakat dalam hal 

menjaga protokol Kesehatan khususnya 

mencuci tangan, RUMAHKU INDAH 

membuat inovasi produk wastafel yakni 

wastafel injak. Wastafel injak bak stainless RI 

TCT-03 merupakan salah satu tipe wastafel 

produk dari RUMAHKU INDAH yang mulai 

diproduksi sejak Mei 2020. Selama produksi 

terus dilakukan, Wastafel injak bak stainless 

telah melakukan berbagai perbaikan demi 

terciptanya model wastafel yang tak hanya 

bagus namun juga memiliki fungsi yang 

optimal sesuai yang dibutuhkan khususnya 

saat masa pandemik sekarang ini.

Design tersebut diciptakan demi 

meminimalisir sentuhan tangan yang 

secara bergantian dilakukan oleh banyak 

orang Ketika melakukan cuci tangan demi 

mencegah penularan wabah covid-19 

khususnya dan juga lebih efektif dan efisien 

pada penggunaan wastafel pada umumnya 

seperti hemat air, karena pada kebiasaan 

untuk penggunaan wastafel pada umumnya 

yakni seringkali terus menyalakan keran dan 

membiarkan air terus mengalir hingga 

proses cuci tangan selesai. Hemat air juga 

didukung dengan model keran yang 

digunakan yakni manual biasa, sehingga 

dapat diatur besar/keciilnya debit air yang 

keluar.

Wastafel injak bak stenlis RI TCT-

03 memiliki design yang simple 

dan menarik dimana untuk bagian keran air 

dan penekan sabun sudah tidak lagi dengan 

system diputar maupun ditekan 

menggunakan tangan tetapi dilakukan 

dengan system injak dengan kaki. Untuk 

sumber air berasal dari keran yang 

disambung menggunakan pipa maupun 

selang lalu diklem agar tidak mudah lepas, 

lalu cukup menginjak sisi kanan pijakan yang 

ada di bagian kaki untuk pengeluaran air 

dan pijakan sisi kiri untuk pengeluaran 

sabun. 

Wastafel injak bak stenlis 

memiliki spesifikasi mulai 

dari rangka ber bahan galvanis, untuk 

ukuran rangka bak 50 x 40 x 80 cm, dan 

untuk ukuran keseluruhan yakni 50 x 45 x 112 

cm. Wastafel ini juga sudah dilengkapi 

dengan afur dan juga selang pembuangan.

Design watafel RI TCT – 03 sangat 

cocok diletakkan di berbagai 

tempat seperti depan kantor, depan 

puskesmas, depan pasar, depan komplek, 

depan sekolah maupun di berbagai gerbang 

masuk wilayah.
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Wastafel RI TCT- 03 memiliki 

keunggulan dibanding tipe 

yang lain yakni pada bagian bak  

menggunakan bahan stainlees dimana 

bahan tersebut  terbuat dari logam yang 

sangat rapat sehingga tidak mengandung 

pori-pori, dan sudah banyak diketahui bahwa 

logam merupakan salah satu bahan terkuat. 

Penggunaan logam akan meminimalisir 

retak, penyok dan bocor sehingga lebih kuat 

dan tahan lama dan juga Mudah dibersihkan 

dikarenakan stainless  bersifat isolator 

sehingga tidak mudah ditempeli oleh bahan 

lain. Hal ini sekaligus memudahkan dalam 

hal perawatan.

Pembaharuan yang telah 

dilakukan yakni para tim 

produksi telah melakukan penggantian pada 

rangka injakan yang dulunya ber bahan 

gavalum dan sekarang sudah dirubah 

dengan bahan holo besi, dengan itu pijakan 

akan jauh lebih kuat. Dan untuk bagian body 

sendiri juga telah dilakukan perbaikan 

berupa penyempurnaan terhadap plat 

penutup kerangka yang telah diatur 

sedemikian rupa sehingga plat tidak tajam 

dan membahayakan dan juga memberikan 

pengaruh kepada design yang lebih rapi.

Tim Rumahku Indah akan terus ber 

upaya dalam pengembangan 

produk wastafel demi meningkatkan kualitas 

dan juga mencukupi kebutuhan masyarakat.
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RI TCT-09

Wastafle full otomatis elegan dengan nomor model RI TCT-09 merupakan salah satu 

produk wastafle yang diproduksi oleh RUMAHKU INDAH. Model ini merupakan 

penyempurnaan dari model sebelumnya, yakni wastafle full stainless (elegan) dengan model injak. 

Perbedaan model otomatis dari model sebelumnya yaitu injak, yakni tidak lagi menggunakan 

sentuhan untuk mengoperasikannya, karena cukup dengan mendekatkan tangan pada motion 

sensor. Produk ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, terlebih dalam kondisi pandemi 

COVID-19 ini yang mengharuskan kita menjaga diri dengan menerapkan 5M, yang salah satunya 

yaitu mencuci tangan dengan air dan sabun. 

Desain dari Wastafle full otomatis elegan dilengkapi teknologi motion sensor otomatis 

untuk keran dan sabun yang terkesan praktis. Dengan adanya sensor tersebut, 

pengguna tidak perlu lagi menyentuh bagian wastafle untuk mengoperasikannya. Selain itu, 

desainnya yang ramping, ergonomis, praktis dan sesuai namanya yakni elegan menjadi sesuatu 

yang diutamakan bagi pelanggan. 

JULI 2021

36

WASTAFEL 



REVIEW PRODUK

Dengan ukuran 45x45x114cm akan terlihat 

ramping dalam artian tidak memakan 

banyak tempat, Ergonomis yang berarti 

menyesuaikan dengan postur tubuh 

manusia, praktis karena menggunakan 

sensor otomatis dan elegan dalam segi 

keindahannya. Dengan keunggulannya yakni 

full otomatis, wastafle ini dilengkapi sensor, 

sehingga penggunaannya hanya dengan 

mendekatkan tangan ke sensor yang 

diinginkan, yaitu sensor untuk keran dan 

sabun. Guna mendukung fungsi sensor 

dibutuhkan tenaga listrik dengan daya 

motor valve AC220V.

Meskipun telah menggunakan 

sensor otomatis, guliran keran 

tetap ada untuk mengatur volume air yang 

keluar sehingga dapat menghemat air. Posisi 

sensor ini pun berdekatan antara sensor 

keran air dan sensor sabun, sehingga praktis 

dan memudahkan pengguna. Karena 

kualitas produk menentukan kepuasan 

pelanggan dalam menggunakan produk ini, 

maka kami terus melakukan 

pengembangan produk agar tetap bertahan 

dipasaran, meskipun nanti setelah pandemi 

Material utama dari produk ini 

adalah stainless, bahkan 

seluruh komponennya menggunakan 

material yang sama. Selain anti korosi, 

keunggulan dari material tersebut yaitu 

terlihat lebih elegan karena akan tetap 

terlihat bersih dan mengkilau. Tempat sabun 

terletak dibagian belakang wastafle, dengan 

kapasitas 500ml. Bentuk dari bak 

pembuangan air didesain miring, sehingga 

memungkinkan air tidak menggenang pada 

bak. Kebutuhan airnya yakni dengan 

sambungan pipa air yang diletakkan 

dibagian belakang komponen wastafle, serta 

selang pembuangan air di bawah bak.
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Pada tanggal 5 Desember 2020 

Dinas (Kundha) Kabudayan 

Kabupaten Gunungkidul meluncurkan 

aplikasi Cakrawala Budaya Dhaksinarga 

(CBD) berbasis PWA. Bertempat di Niela 

Sary Resto yang berlokasi di Jl. Jogja-

Wonosari km 2,5 Siyono, Playen, 

Gunungkidul. Peluncuran aplikasi ini dihadiri 

oleh masyarakat penggiat budaya dari 

perwakilan masing-masing kecamatan 

(kapanewon) di Kabupaten Gunungkidul. 

Acara launching dipimpin langsung oleh 

Bapak Drs. Agus Kamtono, MM selaku 

Penanggungjawab Program sekaligus 

Kepala Dinas (Kundha) Kabudayan 

Kabupaten Gunungkidul. 

Acara launching dimulai dengan 

penyampaian materi tentang protocol 

kesehatan covid -19 oleh satgas covid-19 

Kabupaten Gunungkidul. Sebelum 

memasuki ruangan, peserta diwajibkan 

mengikuti protokol kesehatan yang meliputi: 

mencuci tangan dengan sabun, memakai 

masker dan cek suhu tubuh. Protokol jaga 

jarak minimal 1 meter juga diterapkan untuk 

menghindari penyebaran virus covid-19.

Tim pengembang aplikasi CBD 

lainnya yaitu RR Noor Indra 

Triwulandari, SE (Pengelola CBD), C. Agus 

Mantara, S.IP, MM (Team/ Project Leader), 

Yuyun Retna Pramuji, SH (Kominfo GK), Nova 

Suparmanto, M.Sc. (Programmer), Pradana 

Setyalana, M.Eng. (Programmer), 

Hardiansyah Kusuma Atmaja, A.Md. 

(Desainer Web) yang mewakili untuk 

mempresentasikan hasil pengembangan 

aplikasi PWA. Konten aplikasi dikelola oleh 

Tim Dinas (Kundha) Kabudayan Kab. 

Gunungkidul.

Acara selanjutnya adalah pengenalan 

aplikasi CBD PWA oleh tim 

pengembang. Aplikasi CBD merupakan 

aplikasi berbasis mobile yang merangkum 

keseluruhan potensi budaya di Kabupaten 

Gunungkidul. Aplikasi ini berisi data potensi 

budaya yang di klasifikasikan menjadi 4 

Kategori, yaitu Cagar Budaya, Adat Budaya, 

Kuliner dan Geo Heritage. Aplikasi ini dibuat 

untuk mendukung visi pemerintah 

Kabupaten Gunungkidul sebagai Kota 

Wisata Berbasis Budaya. Seiring dengan 

semakin mudahnya akses internet, 

diharapkan masyarakat dapat mengakses 

informasi tentang kekayaan budaya dan 

kekayaan alam kabupaten Gunungkidul 

melalui aplikasi ini.
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Pada tahun 2020 ini pengembangan 

aplikasi CBD telah menerapkan 

teknologi Progresive Web Apps (PWA). 

Teknologi ini memiliki beberapa kelebihan 

yaitu:

1. Hemat memori karena aplikasi bisa 

diakses tanpa harus diinstal di 

perangkat mobile.

2. Dapat diakses dengan jaringan apapun 

(GPRS/EDGE/3G/4G)

3. Dapat diakses tanpa jaringan internet.

4. Dapat memunculkan notifikasi seperti 

aplikasi Android.
Aplikasi CBD versi PWA dapat diakses melalui Url : 

cbd.gunungkidulkab.go.id dan dapat dipasang 

pada perangkat smartphone jenis apapun dengan 

cara “Add to Home Screen” atau menu “Install” 

yang ada di browser Chrome. Selanjutnya nanti akan 

ada aplikasi baru bernama “CBD Lite” versi ringan dan 

menjadi alternatif bagi masyarakat yang memiliki 

keterbatasan memory penyimpanan. Sehingga 

harapannya aplikasi CBD bisa lebih menjangkau lebih 

luas pengguna di Gunungkidul khususnya dan 

masyarakat Indonesia pada umumnya.
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KOLEKSI RAK, LEMARI BESI

DAN NAKAS RUMAHKU INDAH
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KOLEKSI NAKAS

RUMAHKU INDAH
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umahku Indah menyediakan peralatan rumah tangga seperti rak, lemari besi dan nakas Rdengan berbagai pilihan model. Selain banyak model yang dipilih, rumahku indah memiliki 

pilihan bahan dasar yang tentunya berkualitas baik dan tahan lama. Harga yang kami tawarkanpun 

cukup terjangkau. Pembelian produk dapat dilakukan di market place seperti shopee dan bisa 

langsung ke tempat produksi. Untuk melihat produk kami dengan lengkap dapat melalui :

+62895 37000 2211

www.rumahkuindah.com

rumhaku.indah
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JASA CAT POWDER COATING

DI RUMAHKU INDAH 

 

Pengaplikasian powder coating pada 

logam sangatlah menguntungkan 

karena memiliki hasil warna yang lebih jelasdan 

dan sangat rata. Hal itu karena teknik cat 

powder coating mempunyai tahapan proses 

yang lebih kompleks dan rumit dibandingkan 

dengan pengecatan biasa, sehingga kualitas 

pelapisan yang dihasilkan jauh lebih sempurna.

Powder Coating adalah metode 

pengecatan menggunakan bahan 

bubuk khusus untuk pewarnaan pada media 

logam dan material keras lannya seperti besi 

dan alumunium. Kenapa harus bahan khusus? 

Karena bahan yang terbuat dari alumunium 

sangat sulit untuk dilapisi terutama dengan 

menggunakan cat basah.
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MEJA DAPUR STAINLESS, 

MODEL CUSTOM

DAN KNOCKDOWN, 

PRODUK KITCHEN

SET RUMAHKU INDAH
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Menjawab tantangan untuk 

dapat terus bersaing 

dengan kompetitor lama maupun baru yang 

kian bermunculan, Rumahku Indah 

membuat terobosan dengan meluncurkan 

beberapa produk baru dengan potensi pasar 

yang cukup baik di dunia furniture. Produk 

baru tersebut mengarah pada perlengkapan 

dapur, yaitu meja dapur Stainless dengan 

model knockdown dan model custom sesuai 

permintaan pembeli. Selain itu ada juga 

produk kitchen set dengan berbagai jenis 

kayu tentunya tetap yang menjadi andalan 

dari Rumahku Indah adalah kayu jati 

belanda dengan kekuatan dan motif 

seratnya yang tidak perlu ditanyakan lagi.

Stainless dipilih menjadi bahan 

dalam pembuatan meja dapur 

karena sesuai dengan standar keamanan 

dan kesehatan pangan sehingga 

penggunaannya bisa lebih fleksibel, dapat 

digunakan untuk dapur rumahan hingga 

dapur rumah makan hingga restaurant. 

Ditunjang dengan model knockdown 

sehingga lebih mudah jika ingin dipindah-

pindah serta meringankan biaya pengiriman 

bagi pembeli. Selain itu ada juga model 

custom yang memungkinkan pembeli 

memesan meja dengan model dan bahan 

yang mereka inginkan sesuai dengan 

kebutuhan, keinginan, dan dana yang 

mereka miliki.

Produk baru lainnya adalah kitchen set 

dengan bahan kayu khususnya adalah 

kayu jati belanda, sehingga lebih kuat, indah, 

dan tentunya harga yang tidak terlampau 

mahal sehingga dapat bersaing dengan 

competitor lain yang ada.  Bentuk, ukuran, 

dan bahan dari kitchen set pun beragam 

sehingga pembeli memiliki beberapa pilihan 

dan dapat membeli yang sesuai dengan apa 

yang mereka inginkan.
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WASTAFEL CUCI PIRING

DAN GALON PORTABLE

Dapur termasuk area tersibuk di rumah, oleh 

karena itu dibutuhkan perabot dan aksesoris 

yang efisien. Salah satu perabot yang pasti Anda 

temukan di area dapur adalah tempat cuci piring. 

Selain untuk membersihkan piring-piring kotor, 

tempat cuci piring juga menjadi media untuk 

mencuci sayuran, buah, dan bahan makanan 

lainnya. Sebagai perlengkapan dapur yang penting, 

tentu kita harus teliti dalam memilih tempat cuci 

piring. Pastikan tempat cuci piring yang Anda pilih 

cocok dengan kebutuhan Anda. Jika Anda senang 

membuat eksperimen resep baru dan memiliki 

dapur yang cukup luas, tempat cuci piring ganda 

adalah pilihan yang tepat. Dengan menggunakan 

tempat cuci piring ganda Anda dapat 

menggunakan waktu secara lebih efisien. 

Sebaliknya jika Anda memiliki dapur yang kecil dan 

jarang memasak maka tempat cuci piring tunggal 

sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Anda. 

Selain ukuran, Anda juga perlu memilih tempat cuci 

piring dengan bahan yang tebal dan berkualitas. 

Selalu bersinggungan dengan air dan 

sabun tentu membuat Anda perlu 

memilih tempat cuci piring yang kuat agar 

dapat dipakai hingga bertahun-tahun. 

Dibandingkan tempat cuci piring 

aluminium, material baja anti karat dan 

komposit kuarsa adalah dua contoh 

material yang kuat untuk digunakan 

sebagai tempat cuci piring. Tempat cuci 

piring dengan material baja biasanya 

berwarna silver, sedangkan tempat cuci 

piring yang terbuat dari komposit kuarsa 

hadir dalam warna hitam dan putih. 

Dengan material baja ataupun komposit 

kuarsa, tentunya tempat cuci piring kami 

memiliki kualitas yang kuat.

empat cuci piring merupakan bagian Tkrusial dari dapur. Tak hanya memiliki 

fungsi penting, sebuah tempat cuci yang 

menarik juga dapat mempercantik desain 

dapur Anda. Karena bagaimanapun juga 

dapur bukan sekedar ruang memasak, tapi 

sering menjadi tempat di mana keluarga 

berkumpul. Kami menjual tempat cuci 

piring dan wastafel dapur dengan berbagai 

desain menarik untuk dapur Anda. 

Multifungsi untuk cuci piring, gelas dan 

perlengkapan rumah tangga lainnya. Juga 

bisa digunakan untuk cuci galon.

Tips memilih
Tempat cuci piring untuk dapur
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Saat mencari tempat cuci piring untuk 

dapur Anda, tentu kualitas adalah poin 

nomor satu. Tempat cuci piring anti karat 

atau stainless tentu akan bertahan hingga 

bertahun-tahun kemudian. Selain itu 

tempat cuci piring stainless biasanya 

mudah dibersihkan, Anda cukup 

mengelapnya agar tempat cuci piring 

terlihat seperti baru. Kelebihan lainnya dari 

tempat cuci piring stainless adalah 

bahannya yang tidak mudah retak atau 

penyok. Namun pastikan Anda memilih 

tempat cuci piring stainless yang tebal agar 

kuat menampung tumpukan peralatan 

masak kotor.

 Tempat cuci piring yang terbuat dari 

komposit kuarsa terlihat cantik di dapur 

Anda. Tak hanya cantik, tempat cuci piring 

ini juga awet digunakan bertahun-tahun. 

Namun tempat cuci piring komposit kuarsa 

memerlukan perhatian ekstra karena jika 

jarang dibersihkan maka akan muncul 

lumut. Oleh karena itu sebisa mungkin 

untuk membersihkan tempat cuci piring 

komposit kuarsa menggunakan sabun 

secara rutin. Namun dari segi ketahanan, 

tempat cuci piring ini dapat Anda gunakan 

hingga bertahun-tahun.

Banyak pilihan tempat cuci piring di 

pasaran dengan harga yang variatif. 

Namun jangan sampai salah memilih dan 

terjebak dengan embel-embel bak cuci piring 

murah. Pilihlah tempat cuci piring yang sudah 

terjamin kualitasnya. Di IKEA kami 

menyediakan tempat cuci piring dalam 

berbagai harga. Jika Anda membutuhkan 

tempat cuci piring berukuran kecil dengan 

harga terjangkau, tempat cutci piring FYNDIG 

kami dapat menjadi pilihan. Tempat cuci 

piring di bawah 400 ribu ini terbuat dari baja 

anti karat sehingga kuat dan awet digunakan 

hingga bertahun-tahun. Jika menginginkan 

tempat cuci piring dari material keramik, 

koleksi HAVSEN kami hadir untuk Anda 

dengan harga di bawah 2 juta. Kami juga 

menyediakan tempat cuci piring ganda bagi 

Anda yang ingin menghemat waktu saat 

memasak. Tempat cuci piring ganda kami 

juga tersedia dalam bahan baja anti karat dan 

bahan komposit kuarsa dengan harga mulai 

dari di bawah 2 juta. Untuk mengetahui daftar 

harga tempat cuci piring IKEA secara lengkap, 

Anda dapat melihat website IKEA.co.id atau 

melalui aplikasi IKEA Indonesia. Selain dapat 

menemukan beragam tempat cuci piring, di 

sini Anda juga dapat menemukan beragam 

aksesoris untuk membantu aktivitas dapur 

Anda seperti alat peniris, wadah cuci, dan 

penutup saluran tempat cuci piring. Untuk 

mencari tempat cuci piring yang Anda 

inginkan sangatlah mudah. Anda cukup 

mengetik kata tempat cuci piring pada kolom 

pencarian atau Anda dapat masuk melalui 

kategori dapur.

Harga Tempat Cuci
piring minimalis

Jenis-jenis
tempat cuci piring
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S
aat memilih tempat cuci piring 

untuk dapur, tentunya Anda perlu 

menyesuaikan dengan kebutuhan 

serta desain dapur. Jika Anda memiliki ruang 

dapur yang kecil, tempat cuci piring tunggal 

adalah pilihan yang tepat karena menghemat 

tempat. Namun jika Anda memiliki ruang 

dapur yang cukup besar dan ingin menghemat 

waktu di dapur, tempat cuci piring ganda bisa 

Anda andalkan. Untuk pemilihan bahan tempat 

cuci piring, Anda perlu menyesuaikannya 

dengan anggaran. Tempat cuci piring yang 

terbuat dari batuan alam tentu lebih mahal 

dibandingkan tempat cuci piring berbahan 

baja anti karat. Jika Anda memiliki anggaran 

lebih dan menginginkan tampilan dapur yang 

lebih cantik, maka tempat cuci piring berbahan 

batuan alam dapat menjadi pilihan sempurna. 

Namun jika Anda tidak memiliki anggaran 

lebih, tempat cuci piring dengan baja anti karat 

adalah pilihan yang tepat. Jika Anda 

membutuhkan tempat cuci piring ganda 

namun ruang dapur Anda kecil, Anda bisa 

memilih tempat cuci piring 1 ½ bak. Apa pun 

tempat cuci piring yang Anda butuhkan, kami 

punya semuanya untuk Anda.

Rekomendasi bak cuci piring
untuk dapur Anda
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Perlu beli tempat cuci piring baru tapi 

sibuk dengan pekerjaan? Anda dapat 

belanja perabot rumah termasuk tempat cuci 

piring baru secara online melalui website 

IKEA.co.id atau lewat aplikasi IKEA Indonesia. 

Kini Anda dapat membeli tempat cuci piring 

kapan dan di mana saja, bahkan ketika Anda 

sibuk di kantor. Anda dapat menemukan 

tempat cuci piring yang dibutuhkan dari 

puluhan koleksi kami. Selain dapat melihat 

harga tempat cuci piring minimalis yang 

diinginkan, Anda juga dapat melihat info 

seputar produk secara lengkap. Anda dapat 

mengetahui ukuran tempat cuci piring secara 

detail, materialnya hingga cara perawatannya. 

Untuk mencari tempat cuci piring di website 

kami sangatlah mudah, Anda hanya perlu 

mengetik kata tempat cuci piring pada kolom 

pencarian atau Anda dapat menjelajahi area 

dapur kami. Selain berbelanja jadi praktis, 

website IKEA.co.id dan aplikasi IKEA Indonesia 

juga menyediakan artikel inspirasi sehingga 

Anda tidak hanya dapat membeli tempat cuci 

piring tapi juga mulai merencanakan dapur 

impian Anda. Jika Anda tetap ingin membeli 

tempat cuci piring langsung ke toko kami, 

aplikasi IKEA Indonesia dapat memberitahu 

lokasi tempat cuci piring yang Anda cari. Belanja 

perabot rumah tidak pernah semudah ini

Ketika berbicara tempat cuci piring 

berkualitas tentu tidak akan lepas 

dari material yang digunakan. Perlu diingat 

agar Anda tidak tergiur dengan bak cuci 

piring murah yang menggunakan material 

tipis. Karena digunakan untuk mencuci 

peralatan dapur yang cukup berat seperti 

panci, wajan dan sebagainya, tentu tempat 

cuci piring harus memiliki bahan yang tebal. 

Tak hanya kuat, karena digunakan di area 

yang basah tempat cuci piring juga harus 

anti karat sehingga dapat digunakan dalam 

jangka waktu yang lama. Selain itu tempat 

cuci piring yang berkualitas juga harus 

memiliki material yang tidak mudah 

tergores. Semua tempat cuci piring di IKEA 

terbuat dari material berkualitas. Bukan 

tempat cuci piring aluminium, kami 

menggunakan material yang lebih awet 

seperti baja anti karat dan komposit kuarsa 

yang dapat Anda gunakan hingga 

bertahun-tahun. Dan sebagai bukti jaminan 

kualitas, IKEA memberikan garansi 10 tahun 

untuk tempat cuci piring (kecuali koleksi 

FYNDIG). Oleh karena itu Anda tidak perlu 

khawatir ketika membeli tempat cuci piring 

di IKEA. Meski harganya mungkin dari segi 

harga ada beberapa tempat cuci piring kami 

yang sedikit mahal, namun kami menjamin 

produk IKEA akan selalu awet digunakan. 

Anda dapat melengkapi tempat cuci piring 

dengan berbagai aksesoris untuk membuat 

semuanya jadi efisien, seperti alat peniris, 

talenan, dan sebagainya. Jelajahi website 

IKEA atau datanglah ke toko untuk cari tahu 

harga tempat cuci piring minimalis yang 

Anda butuhkan.

Beli tempat cuci piring
online di IKEA

Daftar bak cuci piring 
kualitas terbaik

WASTAFEL CUCI PIRING

DAN GALON PORTABLE
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JAM DIGITAL DAN 

MESIN ANTRIAN 
"Kami merupakan produsen dan distributor Jadwal 

Digital, running text, papan skor, mesin antrian, 
videotron, dll. 

Jual jam azan otomatis , Jual display antrian , Papan 
antrian android, Display antrian wireless, Skoring board, 

Cutom project elektronik otomatis , Jasa program 
arduino, Jasa desain pcb, Display harga spbu, Display 
gereja, Vidio tron, Papan skor digital, Produsen jam 

sholat digital, Produsen runningtext, Custom elektronik, 
Alat otomatis custom , Sensor parkir , Nurse calling , Jam 

masjid digital , Jam digital masjid ."

SHOP NOW

www.pmct.co.id

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

JANUARI

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 ASTOETIKJULI 2021

Halo Astoetik batik, ini sedikit review ketika saya membeli produk kemarin......

Saya sangat puas berbelanja di astoetik batik karna harganya begitu merakyat dan terjangkau ditambah 

dengan fitur gratis ongkir yang dapat digunakan padahal sangat jauh dari jawatimur.

Saya sangat suka dengan produk kompor batik kayu, karena katel nya tdk muncul ke luar jadi pemakai  ga akan 

kena panas dari katel nya, bentuknya sangat minimalis dapat berfungsi dengan baik dan memiliki pengaturan 

suhu yang mudah digunakan.

Produk yang saya beli canting sangat bagus murah dan berkualitas namun harap lebih di cek kembali bukan 

hanya dilihat tapi diperhatikan isinya satu-satu karena ada 1 canting yang lempengan penahan kuningannya 

tidak nempel kecantingnya. Tapi terlepas dari itu semua produk sangat bagus dan berkualitas baik, packaging 

aman sampai ke tujuan dengan aman dan cepat.

Semoga kesalahan kecil dapat diperbaiki dan semakin sukses untuk astoetik batik kedepannya semakin laris 

manisdan tentunya tetap murah.

Wahyudi-Bandung - Jabar

FEBRUARI

Produknya bagus dan tidak lecet sama 

sekalipun

RR Nafillestia - Bantul DIY

Shela R Hasannah-Bandung, Jabar

MARET

Saya sangat senang dengan pelayanannya. 

Saya chat direspon dengan sangat baik, 

pengiriman paketpun sesuai dengan jadwal 

yang tertera. Hanya saja untuk packaging 

mungkin dibuat lebih aman lagi pak/bu. 

Selebihnya saya sangat senang dengan 

pelayannya. Sukses selalu dan tetap konsisten 

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

APRIL APRIL

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

MEI

JULI 2021

“semua peralatan batik saya berbelanja dari Batik Astoetik 

mulai dari kompor kain malam canting hingga perintilan 

kecil seperti perlengkapan pewarnaan kain batik. packing 

selalu rapih dan pengiriman cepat. Barang yang dijual jg 

berkualitas dan terpercaya barang yang dikirim juga selalu 

pas dengan pesanan bahkan ada rincian harga satuannya 

lagi. mungkin untuk saran seperti tambahkan cara 

penggunaan seperti pada pewarna naftol. overall sangat 

memuaskan”

” Sy sebenarnya sdh beberapa kali berbelanja di batik 

astoetik ini karena fast respon dan pelayanannya yg ramah. 

Selain itu harganya juga sangat murah padahal kualitasnya 

top. Yg paling sy suka dlu sy beli canting yg kuningan dlm 

jumlah yg agak banyak segera diinformasikan kalo canting 

yg sy maksud jumlahnya kurang dan disarankan pakai 

canting tembaga sambil dijelaskan kelebihan dan 

kekurangannya. Setelah itu sampai sekarang tiap semester 

sy selalu belanja kebutuhan batik sy di astoetik karena sy 

kebetulan guru pengajar seni budaya yg mengajarkan 

materi batik juga. Semoga jualannya makin lancar dan laris 

manis ya kak. Semangat”

Erica Tri - Bandung

Amalia - Jawa Timur

” Alhamdulilah waktu itu beli barang di batik astoetik, Melalui salah satu e-commerce.. dan tidak disangka beneran bagus 

barang nya. kualitas nya sangat sesuai ekspetasi, dari segi harga pun terjangkau, packaging nya yang super tebal, safety, 

dan memuaskan. Smpai susah buka kemasan nya karena berlapis-lapis.. dan tanpa dminta pun langsung dikasih katalog 

harga barang" yang dijual. Free sticker pula.. emang nga salah pilih toko waktu itu.. memuaskan pelayanannya. Ngak nyesel 

belanja di toko astoetik batik.. bakal jadi langganan terus di toko ini.. karna toko nya lengkap. bertanggung jawab, harganya 

terjangkau, dan terbaik lah pokoknya.. Sekarang aja masih pakai canting yang dibeli di astoetik batik.. dan beneran panas 

nya lama. nyaman dipake. Awet tentunya, ngak nyesel belanja disini. Barang yang lain juga kualitas nya ngak perlu ditanya 

lagi. Good banget. in sha Allah lagi nabung buat beli kompor listrik nya.. dan pasti nya nanti beli di astoetik batik lagi.. thank 

astoetik batik.. jangan pernah berubah dari segi kualitas dan lain-lainya yaa..semoga semakin maju dan lancar terus 

usahanya. Aamiin”

Virda Elfanika - Bengkulu
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Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan Sobat Astoetik menggunakan produk kami. 

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 ASTOETIKJULI 2021

Novita Septin - Trenggalek

Diana - Nitikan Baru, Yogyakarta 

JUNI

“Selamat siang kak.. 

Alhamdulillah,semoga kita semua sehat selalu.. 

Produk di astoetik  memang the best banget �, pelayanannya pun sangat ramah dan 

jika ada kerusakan pada kompor langsung dibenahi ,tanpa harus nunggu 

lama,harganya pun terjangkau dan pastinya ni pantas buat direkomendasikan 

keteman teman dan bisa direkomendasikan ke kampus juga ,karena benar benar the 

best dah produknya .. “

MEI

“Alhamdulillah pembelian kompor sudah di pakai 

dan hasilnya bagus , stabil listrik irit on dan of 

mudah di perkecil juga ok semoga awet dan batik 

Astoetik semakin berinovasi untuk batik Indonesia”

Abd Nasech - Jawa Timur

“Selamat siang jg kak,alhamdulilah kbr nya baik 

juga tentunya dlm keadaan sehat wal'afiat ya,,, 

#Untuk pertama kalinya aq kmrin mncoba ntuk 

membeli prduk kompor batik tulis listrik ya,ya 

soalnya saya meneruskan pekerjaan alm ibu saya 

membatik tulis kak,yg awalnya ibu saya pakai 

kompor minyak bahkan jg dr kayu bakar,trus 

akhirnya saya cari" di sosial media ,ktemu produk 

kompor dr Batik Astoetik itu ya,akhirnya aq beli tuh, 

#Mkasih ya prduk dr Astoetik sngat membantu para 

pekerja batik sperti saya ini “

JUNI
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“MENJADI PRIBADI YANG BERMANFAAT”

& BAKTI SOSIAL PMCT ASTOETIK 2021

PENGAJIAN

Pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2020 yang lalu, PT. PMC 

Teknikindo (PMCT) & CV. Astoetik Indonesia kembali 

mengadakan acara Pengajian dengan tema “Menjadi Pribadi yang 

Bermanfaat” & Bakti Sosial berupa pembagian sembako kepada 

warga kurang mampu di dusun Jeblog. Kegiatan ini dimulai jam 

15.00 WIB dan bertepatan dengan 7 tahun berdirinya usaha PMCT. 

Bertempat di Sanggar Baru Astoetik yang akan digunakan untuk 

produksi kain, seragam batik dan pelatihan batik. Sanggar Baru 

Astoetik ini juga menjadi sentra kesenian membatik dan berbagai 

kegiatan sosial lainnya yang berada di Jeblog RT 02, Tirtonirmolo, 

Kasihan, Bantul.

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.

JULI 2021 PROGRAM SOSIAL ASTOETIK
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Adapun rangkaian acaranya dimulai 

dengan Pembukaan, Sambutan 

Founder & CEO PT. PMCT & CV. Astoetik, 

Sambutan Bapak Dukuh yaitu Bapak M. Joko 

Pramono, Pengajian dilanjutkan Doa oleh 

َUstadz Setiawan Tugiyono, MHI ُهللا حفظھ dan ِ َُ

Penutup serta Pembagian Sembako.

Pada pengajian tahun lalu tentang 

usaha yang berkah, 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 Sabtu pagi dilanjutkan 

koordinasi pekerjaan, serta kegiatan spiritual 

lainnya. 

Sedangkan pada pengajian tahun 

ini terkait dengan pribadi yang 

bermanfaat, dicontohkan oleh ustadz pada 

sosok Utsman bin Affan, salah satu sahabat 

Nabi Muhammad SAW yang kaya dan juga 

dermawan. Pada saat dulu di Madinah hanya 

ada satu sumur yang mengeluarkan air dan 

dimiliki seorang Yahudi. Seorang Yahudi 

tersebut menjual airnya kepada umat Islam 

dengan harga yang cukup tinggi. Tentu saja 

umat Islam menjadi resah dengan persoalan 

ini. Kabar ini akhirnya sampai kepada 

Rasulullah. Rasulullah lantas menyeru kepada 

para sahabatnya untuk menyelesaikan 

persoalan tersebut. 

 Sehingga Utsman membelinya dan kaum Muslimin dapat menikmati air darinya secara 

gratis, sebab Utsman hanya mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Ta'ala. Hingga kini sumur 

Utsman bin Affan di Madinah itu masih dapat dijumpai. Masyarakat pun terus memanfaatkannya 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu amalan yang tak putus-putus mengalirkan 

kebaikan. Semoga kita semua dapat meneladaninya dan dapat menambah keberkahan usaha serta 

semua aktivitas yang kita lakukan. Aamiin.
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BATIK DAN

OPEN HOUSE VIRTUAL BY ASTOETIK 2021

PELATIHAN

CV. Astoetik Indonesia 

mengadakan event budaya yakni 

pelatihan membatik. Dalam kondisi pandemi 

seperti sekarang ini, kami ingin masyarakat bisa 

tetap kreatif dan produktif, didukung dengan 

teknologi yang sudah semakin canggih, maka 

kami akan melakukan pelatihan secara virtual, 

di mana pelatihan virtual ini ditujukan untuk 

seluruh masyarakat disemua penjuru dari 

semua kalangan baik anak anak hingga dewasa 

semua bisa join dan belajar bersama.

Diacara batik virtual yang akan 

diselenggarakan oleh CV. 

Astoetik pada 27 Maret 2021 jam 9.00 hingga 

11.00 WIB, kita akan belajar semua hal yang 

berkaitan dengan membatik, dari materi batik 

tulis dasar hingga pewarnaan yang akan 

dibimbing langsung oleh ahlinya. Dalam 

kesempatan ini juga bersamaan dengan acara 

open house virtual sanggar baru astoetik.

JULI 2021
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Event ini tidak dikenakan biaya apapun alias 

gratis untuk semua peserta, semua 

informasi mengenai kegiatan virtual batik akan 

diberitahukan melalui akun social media kami yaitu 

Instagram dan Youtube, maka dari itu semua peserta 

wajib mem-follow Instagram kami yaitu @cv.astoetik dan 

@astoetik. Jangan lupa juga untuk men-subscribe channel 

Youtube kami di “Astoetik Batik”. Di chanel tersebut 

berisikan berbagai konten menarik tentang segala sesuatu 

yang berkaitan dengan batik seperti edukasi membatik, 

program, info kegiatan seputar membatik, profil produk, 

dokumentasi kegiatan, berbagai peralatan yang berkaitan 

dengan batik dan juga seni budaya dari Astoetik. dengan 

itu secara resmi bisa bergabung dengan pelatihan yang 

kami adakan.

Pendaftaran mulai dibuka hari ini pada 

tanggal 8 Maret 2021 sampai dangan tanggal 

24 Maret 2021. Dan akan dipilih untuk 50 peserta, 

Pengumuman peserta terpilih akan diumumkan pada 

tanggal 24 Maret 2021. Perlatan dan bahan batik yang 

diadakan secara virtual akan disiapkan oleh peserta sendiri. 

Pelatihan virtual batik akan diadakan memalalui aplikasi 

Google Meet dan diskusi melalui group WhatsApp (Link 

akan di share kepada peserta terpilih). Tim Astoetik juga 

akan memberikan reward khusus untuk 3 peserta dengan 

hasil membatik terbaik. 

Alhamdulillah acara pada hari H berjalan 

dengan lancer diikuti oleh 15 peserta dari 30 

peserta yang terdaftar, meskipun sempat mengalami 

kendala teknis di jaringan internet. Semoga bermanfaat dan 

bisa lebih baik ke depannya. Terimakasih kepada seluruh 

crew Astoetik dan peserta tentunya. Hasil karya pesera 

pelatihan yang ternyata banyak yang sudah ahli. Salam 

Canting...
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BATIK

MERDEKA #7

Program BATIK 

MERDEKA #7 kembali 

diadakan pada tahun 2021 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 6 tahun atau 

6x 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 #7 

tahun 2021 ini, selain bagi-

bagi alat batik gratis 

sebanyak 17 pcs, servis gratis 

sebanyak 8 pcs, Asyikkk kan…

Program ini ditujukan kepada 

seluruh masyarakat Indonesia, 

terutama masyarakat/ pribadi/ 

kelompok/ organisasi/ 

paguyuban/ sekolah yang 

membutuhkan produk 

peralatan batik.

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 2021. Pengumuman 

pemenang dilaksanakan pada 

tanggal 31 Agustus 2021, 

dilanjutkan penyerahan ke 

penerima pada bulan September 

2021.

1
Apa itu Batik Merdeka Astoetik?

Siapa saja yang bisa ikutan?

3

2

4

Bagaimana caranya?

2

0813 2513 1111Astoetik Batikwww.astoetik.com cv.astoetik
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  Dalam mendukung program pemerintah khususnya pada lingkup pendidikan yaitu 

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) CV. Astoetik Indonesia melakukan kerjasama 

dengan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga. Dalam memperkuat kerjasama tersebut, 

telah dilakukan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antar kedua pihak pada 

hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 bertempat di Ruang rapat Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan 

Kalijaga yang dihadiri Dekan Fakultas SAINTEK, di mana MoU merupakan sebuah perjanjian 

kesepakatan antar pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian dikemudian hari.

Dalam praktik penyelenggaraan kegiatan yang bermutu tentu memiliki kelebihan dan 

kekurangan, sehingga dalam peningkatan mutu perlu dilakukan kerjasama untuk saling berbagi 

kekuatan, baik sumber daya manusia, sistem, dll. Pihak perusahaan dan juga Universitas diharapkan 

akan bersama-sama melaksanakan program demi mendukung dan meningkatkan mutu satu sama 

lain. Kerjasama ini akan memudahkan mahasiswa khususnya yang akan mengimplementasikan 

keilmuan yang sudah didapat di dunia perkuliahan dengan dunia kerja. Dengan itu, pihak perusahaan 

juga akan menerima berbagai masukan dan saran terkait dengan berbagai informasi mengenai 

kegiatan dan diberbagai aspek lainnya, sehingga keilmuan serta pengaplikasian secara nyata akan 

lebih sinkron. Oleh karna itu, diharapkan dalam kegiatan tersebut akan saling menguntungkan antar 

kedua pihak, serta dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Dalam kesepakatan 

kerjasama tersebut (04/03/21), CV. Astoetik membuka kesempatan magang maupun penelitian untuk 

mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Fakultas Sains dan Teknologi. 

MOU Kerjasama CV. Astoetik Indonesiadan Fakultas Saintek 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

JULI 2021
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MOU Kerjasama PT. PMCT Dengan 

Universitas Negeri Yogyakarta Dan Universitas Ahmad Dahlan

 MOU PT. PMCT dengan UNY dan UAD. Ini bagian dari wujud kontribusi PT. PMCT dengan 

pihak akademis dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh 

Kemendikbud RI. 

 Tindak lanjut dari program Merdeka Belajar ini yaitu “Kelas Kewirausahaan D4 Teknik 

Elektronika UNY”. Serta kolaborasi dalam program-program rise tantara industri dan perguruan 

tinggi.

 Semoga kolaborasi ini lebih memajukan dan memberikan manfaat bagi semua pihak.
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SUBSCRIBE

NOW

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Astoetik 

dan Follow IG Astoetik untuk dapat informasi terbaru 

sekitar dunia batik. 

Channel Youtube Astoetik. Berisikan konten-konten 

tentang edukasi membatik, program, info kegiatan 

seputar batik, profil produk, dokumentasi kegiatan, 

tentang peralatan batik dan seni budaya dari 

Astoetik.

Dukung channel “ASTOETIK BATIK” supaya bisa terus 

memberikan update tentang dunia batik dan bisa 

mencapai  di tahun 2021. 500 subscriber

https://www.youtube.com/c/BatikAstoetik
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ONESTOP BATIK, ART & 
CULTURE SERVICES

Pelopor Alat Batik berSNI

www.astoetik.com

astoetik

Astoetik Batik

0813 2513 1111
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