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Persiapan Kain Putih

Mencuci kain putih yang 
telah dipotong dengan air 
bersih untuk menghilang-
kan kanji perekatnya.

Membuat Pola

Membuat pola motif batik
yang akan dituangkan ke 
kain.

Mencanting/Nyanthing

Menggambar/nyorek pola 
motif batik menggunakan 
canting dan malam (lilin 
yang dilelehkan).

Mewarna kain batik meng-
gunakan pewarna tekstil 
(sintesis ataupun alami).

Mewarna Nglorod

Nglorod dilakukan dalam 
air yang mendidih untuk 
menghilangkan lilin secara 
menyeluruh.

ALUR MEMBAK
2022
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Setelah aktif di SIPLAH yang merupakan sistem 

informasi pengadaan sekolah. CV. Astoetik juga 

turut ikut serta dalam program pemerintah 

dalam bidang pengadaan. Dalam mewujudkan 

hal tersebut, CV. Astoetik mendaftar di Bela 

Pengadaan. Bela Pengadaan merupakan plat-

form belanja online untuk pengadaan barang 

maupun jasa di lingkup pemerintahan. Platform 

ini sedikit banyak nya membantu pemerintah 

untuk mempermudah melakukan transaksi jual 

beli. Dan mempermudah UMKM untuk mema-

sarkan produknya. Karena di era pandemi 

seperti ini platform belanja online sangat 

banyak membantu untuk produknya terjual. 

Seteh Akf di SIPH, 
CV. Astoek Tersedia dam 
Program Be Pengadaan, 
Sibakul Jogja

Selain aktif di marketplace pada umumnya, CV. 

Astoetik juga bergabung dengan salah satu 

marketplace lokal di wilayah jogja yaitu SiBakul 

Jogja. Semoga dengan bergabung nya CV. 

Astoetik dengan SiBakul Jogja bisa mempermu-

dah masyarakat jogja saat ingin membeli alat-

alat keperluan untuk membatik. Apalagi jogja 

merupakan salah satu produsen batik yang 

terkenal. 

Banyak keuntungan yang bisa di dapat oleh para 

konsumen dengan membeli melalui SiBakul Jogja.

Terutama bagi masyarakat jogja dan sekitarnya.

Karena salah satu programnya adalah gratis 

ongkir hingga Rp. 50.000. Program ini sangat 

membantu, dah diharapkan ke depannya dapat 

terus membantu UMKM yang beradadi jogja 

khususnya Astoetik. (MA)
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SMK Negeri 1 Bantul selaku konsumen melakukan pembelian berbagai alat kebutuhan batik cap mulai dari canting cap berlogo

sekolah, canting cap pola, meja cap, sarung tangan lateks, sarung tangan plastik, kain primissima, malam klowong, soda abu, 

soga 91, napthol AS, kostik, TRO, pati dan kaporit. Pengadaan SMK Negeri 1 Bantul kali ini berfokus kepada peralatan yang di 

peruntukan untuk batik cap. Pengadaan ini berlangsung pada bulan Februari-April 2022. Pengadaan ini bertujuan menindak

lanjuti program pelatihan batik yang sudah di lakukan sebelumnya. Yang dilaksanakan pada bulan Februari di ASTOETIK.  

“Kalau sudah rejeki tidak akan kemana”, Kalimat yang sudah tidak asing ditelinga kita semua, dan terjadi menimpa CV. 

Astoetik Indonesia. Ditengah-tengah mulainya penguatan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 yang melanda terkhusus 

di Indonesia yang mengakibatkan semua sektor terdampak. CV. Astoetik Indonesia mendapat kepercayaan untuk menjadi 

rekanan dalam pengadaan bahan dan peralatan praktek untuk SMK Negeri 1 Bantul.

CV. Astoetik Menjadi 
Rekanan untuk Pengadaan 
Bahan dan Peralatan Praktek 
Batik di SMKN 1 Bantul

Pengadaan Meja Cap
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Pengalaman menjadi rekanan 

dalam pengadaan barang peralatan

dari SMK Negeri 1 Bantul ini semoga

bisa menjadi pengalaman yang

berharga bagi perusahaan kami

dalam mengembangkan bisnis dan

dalam mengikuti tender rekanan

pengadaan lain yang akan datang

tahun depan. (MA)

Pengadaan Gawangan
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Penghargaan Astoetik 
sebagai IKM Berprestasi oleh 
Kemenperin di Bandung 2022

ogyakarta, Industri Kecil dan Menengah 

Y(IKM) CV. Astoetik Indonesia menjadi IKM 

dengan kinerja terbaik peringkat pertama 

dari BSKJI Kemenperin melalui program DAPATI 

2 0 2 1  d a n  m e n d a p a t k a n  P e n g h a r g a a n 

Peningkatan Teknologi. Hal ini terlihat dalam 

rangka pelaksanaan Program DAPATI 2022 yang 

diselenggarakan Kementerian Perindustrian, 

Selasa (29/3/22).

Program tersebut dikemas pada acara Kick Off

Program DAPATI dengan tema “Growing Toge-

ther, Growing Stronger”. Acara dilakukan secara

hybrid (offline dan online) pada tanggal 29 Maret 

2022 di Bandung.

Kick Off Program DAPATI 2022 di buka oleh Men-

teri Perindustrian Republik Indonesia, yaitu 

Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Badan

Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri/BSKJI, 

Doddy Rahadi, dan Wakil Ketua komisi VII DPR RI

Maman Abdurahman.

IKM
BER
PRES
TASI

Dr. Agus sangat mengapresiasi program Dana 

Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri 

(DAPATI) yaitu program yang dikembangkan

oleh Kementrian Perindustrian melalui Badan

Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri

(BSKJI).

R
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“Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan industri kecil dan 

menengah (IKM) dalam pengembangan dan penerapan teknologi industri sehingga IKM

dapat meningkatkan esiensi, produktifitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian-

nya” ujarnya.

Dalam laporan pelaksanaan kegiatannya, Doddy Rahadi menyampaikan bahwa pada

program DAPATI tahun 2021 memfasilitasi sebanyak 47 IKM (Industri Kecil Menengah)

dengan balai yang terlibat dalam memberikan jasa konsultasi sebanyak 16 balai. Ada 

tiga kategori penghargaan, yang pertama penghargaan penyedia jasa konsultasi 

terbaik tingkat balai besar dan baristand, kedua penghargaan video dokumenter 

terbaik, dan yang ketiga penghargaan IKM dengan kinerja terbaik pada pelaksanaan 

program DAPATI 2021. “Program ini memberikan manfaat yang sangat baik bagi IKM di

seluruh wilayah Indonesia, dan tentunya harapan kita bersama akan semakin besar dan

banyak IKM yang akan di fasilitasi ke depan” tambah Doddy.

Kepala BBKB Yogyakarta Dra. Hendra Yetty menyampaikan, bahwa pada tahun 2021, BBKB Yogyakarta memfasilitasi program 

DAPATI kepada 1 IKM di Kota Yogyakarta, yaitu IKM CV. Astoetik Indonesia. Adapun yang diangkat dalam program DAPATI kali ini

adalah “pembuatan alat pengolah limbah batik yang bersifat portable”. Alhamdulillah, pada Selasa, 29 Maret 2022 kami mendapat-

kan 2 penghargaan sekaligus, yaitu BBKB Yogyakarta sebagai penyedia layanan jasa konsultansi terbaik dan IKM CV. Astoetik 

Indonesia sebagai IKM dengan kinerja terbaik peringkat pertama. (AS)

ASTEOKASTEOK
A

S
T

P E N G H A R G A A N
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Limbah batik menjadi salah satu momok bagi para pengrajin 

batik terutama para IKM batik yang memiliki keterbatasan 

tempat serta biaya dalam hal produksi kain batik. Limbah batik 

merupakan salah satu limbah yang berakibat pada pencemaran 

lingkungan jika dalam penanganannya tidak baik. Limbah batik 

berasal dari sisa pewarnaan kain yang menggunakan pewarna 

kimia yang terkandung unsur bahan kimia berbahaya jika 

dikonsumsi oleh makhluk hidup. Beberapa jenis pewarna kimia 

yang digunakan dalam pewarnaan kain batik adalah pewarna 

naptol, indigosol dan remasol.

Kebanyakan kasus pada IKM batik mereka belum memiliki 

pengolahan limbah yang standar dalam artian limbah yang 

diolah belum memenuhi standar baku mutu air sehingga masih 

mencemari lingkungan. Keadaan ini yang menjadi masalah 

antara pengrajin batik dengan warga di sekitar lingkungan 

pengrajin. Warga mengeluhkan pencemaran yang diakibatkan 

oleh pembuangan limbah.

CV. Astoetik Indonesia bersama Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) 

lewat program DAPATI (Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri) 

bekerjasama melakukan riset pembuatan alat pengolah limbah batik yang

cocok digunakan oleh para pelaku IKM batik yang bersifat portable 

yang bisa digunakan oleh beberapa kelompok batik dalam mengolah

limbah batiknya. Alat pengolah limbah batik yang diciptakan oleh CV. 

Astoetik Indonesia dan BBKB diharapkan bisa memberikan solusi atas 

permasalahan yang ada. Alat pengolah limbah ini memiliki kapasitas 

pengolahan kurang lebih 50 liter limbah, dengan dimensi 130 cm x 40 cm

 x 140 cm, dan berat kurang lebih 30 kg. Alat ini memiliki roda pada sisi 

bawah sehingga mudah untuk dipindah – pindah. Daya listrik yang 

digunakan dalam pengolahan limbah kurang lebih sekitar 600 – 900 watt 

dan proses pengolahan dalam reaksi elektrolisis sekitar 2 jam. 

Bertepatan dengan acara Penghargaan Program DAPATI Kemenperin CV. 

Astoetik Indonesia mendapatkan penghargaan peringkat pertama IKM

dengan kinerja terbaik dari Kementrian Perindustrian dengan alat yang 

diusulkan berupa alat pengolah limbah batik portabel. Acara 

penganugerahan dibuka langsung oleh Menteri Perindustrian Bapak Agus 

Gumiwang Katasasmita,  d i  Hotel  Pul lman Bandung.  Acara 

penganugerahaan ini sekaligus sebagai launching alat pengolah limbah 

batik portabel yang menandakan sudah siap untuk dipasarkan kepada 

masyarakat, khususnya para IKM batik yang memerlukan alat pengolah 

limbah yang portabel, efisien, dan dengan harga yang terjangkau. 

unching dan Pameran 
Produk Mesin Pengoh 
mbah Bak Portabel 2022

INGH   CN UU NC  HG IIN NI GH   C 

N UU N C  HG IN NI GH   C   NU UN  CG HNI
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Pengajian dan Bak Sosial 
PT. PMCT & CV. Astoek Indonesia

ada tanggal 29 Januari 2022 PT. PMCT dan CV.Astoetik Indonesia melakukan kegiatan yaitu pengajian dan Bakti Sosial yang 

Pbertempat di sanggar CV. Astoetik Indonesia dilaksanakan pukul 15.30 WIB. Acara tersebut dibarengi dengan peresmian 

Homestay Omah Kampung yang baru saja dibuat oleh CV. Astoetik Indonesia yang bertempat di belakang sanggar. Nantinya 

homestay yang sudah dibuat akan digunakan untuk penginapan bagi wisatawan yang sedang melakukan pelatihan batik di CV. 

Astoetik Indonesia.

Acara pengajian dan bakti sosial ini berlangung lancar. Para tamu yang datang sangat antusias mengikuti jalannya acara dari awal

sampai akhir acara. Tamu yang datang berjumlah sekitar 50 orang. acara tersebut diawali dengan pembuakaan dengan sambutan

-sambutan dari PT. PMCT bapak Nova Suparmanto. Sambutan juga diberikan kepada bapak lurah dari desa Tirtonirmolo yaitu 

Bapak HM. Marwan MS, S.H.  Setelah itu acara dilanjutkan peresmian homestay omah kampung CV. Astoetik Indonesia dengan 

memotong pita oleh bapak lurah Tirtonirmolo. Homestay Omah Kampung ini memiliki kapasitas 4 orang untuk mendukung program

kampung seni kreatif Jeblog yang bisa disinggahi masyarakat dan wisatawan yang sedang berkunjung dan  belajar di sanggar seni

Jeblog.

Setelah potong pita selesai dilanjutkan dengan diskusi batik dan release pricelist yang disampaikan oleh direktur CV.Astoetik 

Indonesia Bapak Aris Setiawan. Diskusi batik itu menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan membatik yang pernah dilaksanakan di CV.

Astoetik Indonesia dan menjelaskan tentang alat batik yang diproduksi di CV. Astoetik Indonesia kepada para tamu.

Acara yang dilaksanakan oleh PT. PMCT dan CV. Astoetik  ini berjalan dengan lancar. Hanya ada beberapa kendala seperti waktu 

yang berjalan tidak sesuai rundown yang sudah direncanakan sebelumnya. Namun acara tersebut masih bisa dikendalikan dan 

berjalan dengan lancar. Diharapkan dengan adanya acara ini PT. PMCT dan CV. Astoetik semakin maju dan semakin dikenal baik 

oleh masyarakat baik masyarakat sekitar desa Tirtonirmolo hingga masyarakat dari luar daerah. Selain itu dengan adanya acara 

tersebut diharapkan juga bisa membangkitkan perekonomian bagi masyarakat sekitar di desa Tirtonirmolo. 

9



Pengajian dan Bak Sosial PT. PMCT & CV. Astoek Indonesia

Pengajian dan Bak Sosial PT. PMCT & CV. Astoek Indonesia
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Pengajian dan Bak Sosial PT. PMCT & CV. Astoek Indonesia
Pengajian dan Bak Sosial PT. PMCT & CV. Astoek Indonesia

Pengajian dan Bak Sosial PT. PMCT & CV. Astoek Indonesia
Pengajian dan Bak Sosial PT. PMCT & CV. Astoek Indonesia
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Family Gaering & Rihh 
PT. PMCT & CV. Astoek Indonesia 
di Pantai Cemara Sewu 
DAN Pantai Depok

ada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 PT. PMCT dan CV. Astoetik Indonesia mengadakan kegiatan family 

Pgathering & rihlah di Pantai Cemara Sewu dan Pantai Depok, yang diikuti oleh komisaris, direktur, dan seluruh 

karyawan serta para peserta PKL. Kegiatan ini merupakan acara tahunan yang diadakan setiap awal tahun, 

tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga karyawan PT. PMCT dan CV. Astoetik Indonesia, serta 

sebagai sarana refreshing. Pukul 08.00 WIB rombongan menuju Pantai Cemara Sewu menggunakan 3 (tiga) mobil dan 

beberapa motor. Setelah menempuh perjalanan kira-kira 1 jam, rombongan memasuki kawasan pantai cemara.

Setelah semuanya berkumpul acara langsung dimulai dan diawali dengan acara gathering yang dibuka oleh 

komisaris CV. Astoetik yaitu bapak Nova Suparmanto, M.Sc., kemudian dilanjutkan dengan acara rihlah yang diisi oleh

Bapak Aris Setiyawan A.md., S.pd. dengan tema “Semua Makhluk hidup Punya Rezekinya Masing-masing”. Beliau 

berkata, “Semua makhluk hidup mendapatkan rezeki sekalipun itu binatang melata”. Acara selanjutnya yaitu 

penetapan karyawan terbaik dan peserta PKL. Kemudian dilanjutkan acara fun games dan pembersihan pantai. 

Berbagai aneka doorprize telah disiapkan oleh panitia untuk menghibur keluarga besar PT. PMCT & CV. Astoetik dan 

semua peserta PKL. 

Mereka semua sangat antusias mengikuti games yang diberikan oleh panitia. Kegiatan pembersihan pantai dibagi 

menjadi dua kelompok. Kelompok yang bisa mengumpulkan sampah terbanyak menjadi pemenangnya, dan kegiatan 

pembersihan pantai dimenangkan oleh kelompok 1. Pukul 11.00 WIB pergi menuju pantai Depok untuk makan siang 

bersama dengan menyantap makanan seafood di rumah makan Pondok Kelapa. Acara gathering kali ini ditutup 

dengan acara hiburan seperti kuis dan bernyanyi bersama. (NS) 
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Pembuatan Pola Batik 
dengan Teknologi Pen Plotter 
Batik Karya PMCT & UNY

Mesin Pen Plotter atau CNC Plotter 

merupakan sebuah mesin yang di

jalankan menggunakan Computer 

Numerically Control ( G-CODE). 

Mesin ini dapat mencetak gambar 

atau pola batik berukuran besar 

dengan tingkat kerumitan yang 

tinggi. Dalam hal ini mesin pen 

plotter di buat dengan tujuan 

mempermudah dalam proses 

pembuatan pola batik, mesin ini 

menggunakan pensil dan kain 

sebagai media gambarnya dan 

dijalankan menggunakan software 

Mach3 sedangkan untuk desain 

g a m b a r n y a  m e n g g u n a k a n 

Vectric Aspire.

Sebelum menjalankan mesin pen plotter kita harus mengubah format gambar men-

jadi G-Code agar dapat diproses oleh mesin pen plotter. Kita bisa menggunakan soft-

ware Vectric Aspire kemudian gambar diubah menjadi vector dan disimpan dalam 

bentuk G-Code. Lama pengerjaan pola tergantung dari kerumitan motif yang akan di

buat, untuk ukuran dapat disesuaikan dengan keinginan pembuat. Sebagai contoh kain 

dengan ukuran 30 x 30 cm, dengan motif bunga melati dapat diselesaikan dalam waktu 3 

menit, dan kain dengan ukuran 2m dengan motif hena bisa selesai dalam waktu kurang lebih 15 menit.

Selain mudah digunakan, mesin ini juga lebih hemat energi karena tidak memerlukan banyak tenaga atau

sumber daya manusia untuk membuat pola batik, pen plotter hanya memerlukan seorang operator untuk 

mengawasi jalannya mesin dan meraut pensil ketika habis atau ketika pensil patah. Mesin ini tidak me-

merlukan orang dengan keahlian khusus karena sangat mudah dijalankan sehingga orang awam pun 

dapat dengan mudah belajar menjalankan mesin ini, hanya saja mesin pen plotter ini harganya masih 

sangat mahal. (Floren) 

erkembangan teknologi yang 

Psemakin pesat memaksa kita 

untuk selalu up to date 

dengan perkembangan produk-

produk tekno log i  baru .  R iset 

kolaborasi inovasi teknologi batik 

dilakukan antara industri dan 

perguruan tinggi yaitu PT. Putra 

Multi Cipta Teknikindo (PMCT) dan 

D 4  E l e k t r o n i k a  U N Y  u n t u k 

pengembangan produk Automatic 

Smart Pen Plotter (ASP2) dalam 

Program Matching Fund Vokasi 

2021.

Hasil Gambar 
Pola Batik
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Pen Plotter

kain 
sebagai
media 
menggambar
pola batik

Pensil

Mesin pen plotter di buat 
dengan tujuan mempermudah 
dalam proses pembuatan 
pola batik ”
“
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Kunjungan dari Mahasiswa 
Universitas Negeri Mang 
dan Pembak Difabel Kamantan 
di Workshop Astoek

V Astoetik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan 

Calat batik listrik. Dimana produknya sudah dipercayai menjadi alat batik 

yang ber-SNI. Banyak sekali produk alat batik listrik yang sudah banyak 

dipasarkan hingga ke luar pulau seperti Papua, Kalimantan, Madura dan hingga 

Luar Negeri. Selain memprodusen alat-alat batik, Cv Astoetik juga memberikan 

pelatihan membatik dan menerima kunjungan sebagai program untuk 

memperkenalkan inovasi perlatan dalam membatik. Program ini juga sebagai 

edukasi kepada masyarakat luas tentang kemajuan peralatan yang digunakan 

untuk membatik.

Pada hari Jumat, 21 Januari 2022 Astoetik mendapatkan kunjungan dari salah 

satu perguruan tinggi negeri di malang. Universitas Negeri Malang melakukan 

kunjungan industri di CV Astoetik untuk mengetahui seberapa pesat teknologi 

yang berkembang di industri membatik. Sekitar 90 orang mahasiswa dan 

dosen yang mengikuti kunjungan ini. Dalam kunjungan ini para mahasiswa dan 

dosen sangat antusias dalam mendengarkan penjelasan dari pihak astoetik. 

Dalam kegiatan ini banyak dari para mahasiswa yang bertanya tentang produk

-produk yang dibuat oleh astoetik. Dan mereka juga banyak menanyakan 

tentang keunggulan dari produk-produk yang sudah di produksi oleh pihak 

astoetik. Pada kunjungan ini mereka sangat senang dan antusias.

Selang dua bulan berikutnya, tepatnya pada hari jumat 18 Maret 2022 astoetik 

mendapkan kembali kunjungan. Kali ini kunjungan dari pulau Kalimantan, 

teman-teman pembatik difabel. Bahkan salah satu dari mereka merupakan 

pengikut setia astoetik di media sosial. Beliau selalu mengikuti update-update 

produk yang ada di astoetik. Bahkan beliau tau semua produk-produk yang di 

miliki astoetik. Para pembatik difabel mereka sangat antusias melihat produk-

produk dan memilih produk-produk yang mereka butuhkan. Bahkan produk 

terbaru kami canting listrik portabel mereka sudah memakai nya juga. Selain 

berkunjung ada beberapa peralatan yang di beli terutama untuk keperluan 

batik cap dan membeli beberapa kompor listrik batik. (MA) 
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Narsum Kewirausahaan diisi oleh Nova Suparmanto, 

M.Sc., selaku founder IKM Astoetik (PMCT Group) 

memaparkan proses kewirausahaan yang meliputi 

mindset, inisiasi usaha, pengembangan usaha, dan 

usaha yang berdaya saing dengan konsep 3W+1H. 

Tanya jawab dan diskusi tentang kewirausahaan 

dengan peserta juga berlangsung cukup meriah. Selain

itu juga menceritakan pengalaman mengikuti program 

Wirausaha Baru Kemenperin pada tahun 2017 dan 

mendapatkan bantuan peralatan produksi untuk 

pengembangan usaha yang masih digunakan sampai 

saat ini.

Narsum dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan pembekalan pentingnya Nomor Induk 

Berusaha (NIB) bagi semua wirausaha guna kenyamanan dan ketenangan dalam berusaha. Narsum dari Bank BRI memberikan saran dan 

prasarana akses kredit KUR yang bisa diakses para wirausaha pemula. Adapun berbagai bidang Industri Kecil Menengah yang dilaksanakan 

Bimtek masing masing 20 peserta dengan total peserta 240 meliputi: IKM Batik, IKM Sulam, IKM Konveksi, IKM Makanan Ringan, IKM Olahan 

Khas Daerah, IKM Kopi, IKM Service Elektronik, IKM Service HP, IKM Bengkel Motor, IKM Kerajinan Kayu, IKM Furniture, dan IKM Service AC. 

(NS)

embukaan Bimbingan Teknis Wirausaha Baru 

PIndustri Kecil dan Menengah yang dilaksanakan 

Kementerian Perindustrian dibuka di Hotel Atria 

Kota Malang pada Minggu, 27 Maret 2022, sedang 

jadwal pelatihan dilangsungkan di beberapa lokasi 

di Kabupaten dan Kota Malang dari tanggal 28-30 

Maret 2022. Bimtek Wirausaha Baru IKM merupakan 

giat Kementerian Perindustrian dan mitra kerja 

Komisi VII DPR RI dan Disperindag Kota Malang. 

Kegiatan ini guna memperbanyakwirausaha baru 

yang memiliki jiwa wirausaha, meliputi diskusi, teori, 

praktek sampai pembiayaan usaha dan kelengkapan 

ijin usaha, perlengkapan usaha semua tersedia

lengkap. Direktur IKM LMEAA Kemenperin, Ir. Dini 

Hanggandari, M.Si., membuka secara resmi kegiatan 

ditandai dengan pemukulan gong. Dalam sambutan-

nya, menyampaikan tujuan bimtek kali ini adalah 

menambahwirausahawan baru dan skill agar mampu 

bersaing di era saat ini serta menjadi IKM yang inovatif 

dan kreatif. 

  Founder Astoek (PMCT Group) 
  Mengisi Acara Pembukaan Program 

  Bimtek Wirausaha Baru IKM  
  oh Kemenperin di Mang Raya  
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Bimtek Bak Tus untuk IKM Bak 
Kab. Mang, Program Kemenperin 
oh m Astoek 2022

Bimbingan Teknis (Bimtek) Wirausaha Baru Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan program Kementerian Perindustrian 

dan mitra kerja DPR serta dinas terkait. Tujuan kegiatan ini adalah menambah dan memperdalam kemampuan (skill) dan teknik 

khususnya di bidang batik, agar mampu meningkatkan kualitas produk, bersaing di era saat ini, serta menjadi IKM yang inovatif 

dan kreatif dengan ciri khas yang ada di daerah. Sebelumnya telah dilangsungkan acara pembukaan Bimtek Wirausaha Baru 

IKM yang dilaksanakan di Hotel Atria Kota Malang pada Minggu, 27 Maret 2022. Dilanjutkan dengan kegiatan Bimtek selama 

3 hari pada hari Senin-Rabu tanggal 28-30 Maret 2022. Astoetik dipercaya mengisi Bimtek Batik yang dilangsungkan di Gedung 

Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Ngantang, Kab. Malang dengan peserta berjumlah 20 wirausaha IKM perwakilan 

se-Kecamatan Ngantang.

Pada saat Bimtek peserta sebelumnya telah membuat motif batik khas daerah di Ngantang, Malang seperti naga, ikan, buah-

buahan, tanaman,dan lainnya pada kain yang siap untuk dicanting. Sebelum proses pencantingan para peserta, di demokan 

bagaimana cara memegang canting batik yang benar dan nyaman, bagaimana posisi duduk pada saat mencanting, bagaimana 

cara menyimpan kain hasil pencantingan agar tidak rusak, serta berbagai teknik yang digunakan selama proses pemberian lilin 

malam ini. Setelah itu peserta mulai mencanting dengan di dampingi dan diarahkan oleh instruktur dan tim. Selesai pencantingan 

dilanjutkan dengan proses pewarnaan menggunakan pewarna naptol, dan beberapa peserta mencoba kombinasi dengan remasol. 

Setelah selesai pewarnaan dilanjutkan dengan pelorodan dan pengeringan. 

Kegiatan Bimtek disambut oleh Kepala Desa, Ibu Lurah, Perwakilan dari Disperindag Kab. Malang. Kegiatan diawali dengan 

penyampaian sedikit teori oleh instruktur batik dari Astoetik yaitu Bapak Sumardi bersama tim, tentang batik dan bagaimana 

cara memproduksi batik yang baik dan standar. Nova Suparmanto selaku founder Astoetik menambahkan penjelasan tentang 

teknologi batik dan manfaatnya untuk peningkatan kualitas batik dengan penggunaan kompor batik listrik dan canting batik listrik. 

Selanjutnya diskusi tentang kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh peserta selama ini, apa penyebabnya, serta solusi 

terbaik yang coba diberikan oleh instruktur batik Astoetik.
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ara peserta merasa sangat senang dan mengapresiasi terselenggaranya Bimtek Batik ini, karena batik yang dihasilkan menjadi lebih 

Pbagus dan layak jual dibandingkan hasil batik sebelum di adakannya Bimtek. Hasil kreasi batik peserta ini selanjutkan akan ditampilkan 

pada saat penutupan rangkaian Bimtek yang dilangsungkan di Hotel Atria Malang pada tanggal 31 Maret 2022 di depan para pejabat dan 

ratusan peserta lainnya. (NS)
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Perajin Bak Nik Bantul 
Mencanng di Dubai Expo 2022
"e Art of Bak, A Beauful 
Cuural Heritage from Indonesia”

atik semakin digemari 

Bmasyarakat ,  t idak 

hanya masyarakat 

I n d o n e s i a  t a p i  s a m p a i 

masyarakat dunia. Kegiatan 

m e m b a t i k  p u n  b a n y a k 

dilakukan di luar negeri. Salah 

satu ragam batik tertua di 

Yogyakarta,  Bat ik  Nit ik , 

dipamerkan di Dubai Expo 

2022. Batik Nitik menjadi 

s a l a h  s a t u  p r o d u k 

budaya  Indones ia  yang 

mendapat perhatian luas 

d i  e x p o  y a n g  d i g e l a r 

sepanjang 4-10 Maret 2022 

di Dubai Exhibition Centre, 

Dubai, Uni Emirat Arab.

Pameran Batik Nitik di Expo Dubai 2020 sebagai Intellectual Property (IP) Performance yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual (DJKI) Kemenkumham. Ragam batik satu ini telah mendapat perlindungan dari DJKI sebagai produk indikasi geografis (IG) 

khas Kota Bantul. Tak hanya dipajang sebagai benda mati di Dubai Expo 2020, pengunjung juga bisa melihat dan belajar cara membuat 

Batik Nitik, batik tulis tertua di Yogyakarta. Para pengunjung dapat menyaksikan secara langsung pembuatan Batik Nitik sekaligus 

mencoba membatik bersama perajin dari Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, salah satunya adalah Ibu Zeti Pulung Sari 

yang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di Astoetik.

Batik Tulis Nitik memiliki ciri utama yang membedakan dengan batik lainnya, yakni motifnya dibentuk dengan cara menitik, bukan diseret 

seperti pembuatan batik pada umumnya. Alat canting yang digunakan pun khusus, yaitu Canting Nitik. Pola batik pertama yang 

mendapatkan pelindungan IG dari DJKI tersebut dinilai memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi karena keunikan, keindahan, dan cara 

pembuatannya. 

Diolah dari berbagai sumber:

https://biz.kompas.com/read/2022/03/07/164107128/go-internasional-batik-nitik-indonesia-dipamerkan-di-expo-2020-dubai

https://nasional.tempo.co/read/1568158/batik-nitik-indonesia-dipamerkan-di-expo-2020-dubai
https://www.validnews.id/kultura/batik-nitik-unjuk-pesona-di-dubai

 Tidak heran, IP Performance 

y a n g  d i t a m p i l k a n  p a r a 

perajin di ajang Expo 2020 

Dubai disambut animo yang 

cukup tinggi dari pengunjung 

p a m e r a n .  A s t o e t i k 

berterimakasih dan ikut 

berbangga karena menjadi 

bagian pendukung yang 

menyediakan kebutuhan 

peralatan membatik yang 

digunakan dalam expo dan 

p e r t u n j u k k a n  t e r s e b u t , 

seperti kompor batik listrik, 

canting, gawangan, dan alat 

bahan membatik lainnya. 

(NS)
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Pehan Bak Cap untuk 
Guru SMKN 1 Bantul di Sanggar 
Bak Astoek 2022

ada tanggal 24-28 Februari 2022, CV. 

PA s t o e t i k  m e n g a d a k a n  p e l a t i h a n 

pembuatan batik cap dengan pewarnaan 

sogan di Sanggar Batik Astoetik dan mengundang 

guru SMKN 1 Bantul sebagai peserta sejumalh 16 

orang.  Kegiatan pelat ihan dengan tema 

“Workshop Membatik dalam Rangka Pelaksanaan 

Pembelajaran Projek Penguatan Profil Pelajar 

Pancasila dan Budaya Kerja” ini berlangsung 

dalam 2x sesi, yaitu sesi teori dan praktek pada 

tanggal 24-25 Februari, dan dilanjutkan dengan 

Tugas Mandiri pada tanggal 26 & 28 Februari 2022.

Di hari kedua untuk acara penyampaian teori 

sama dengan hari pertama. Penyampaian teori 

ditambah teori pewarnaan, Untuk proses di

lanjut pengecapan kemudian langsung proses 

pewarnaan. Pewarna yang digunakan adalah 

p e w a r n a  N a p t o l .  S e t e l a h  s e l e s a i 

pewarnaan dilanjutkan dengan pelorodan. 

Selama proses pewarnaan para guru dapat 

bernyanyi bersama dan bercanda tawa. 

Setelah selesai kegiatan ditutup dan photo 

bersama.
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Pada tanggal 24 Februari dilaksanakanlah pelatihan sesi pertama. pada pukul 08.00-08.05 WIB 

dilaksanakan acara pembukaan acara oleh Aris Stiyawan A.Md., S.Pd. selaku direktur CV.Astoetik.  

Dan dilanjutkan penyampaian teori tentang cara pembuatan batik sogan oleh Andre selaku Trainer 

dan tim Batik Astoetik. Sembari menunggu penyampaian teori selesai, maka tim bantu menyiapkan 

alat dan bahan untuk membatik, seperti menyiapkan serta mencairkan malam dan membasahi busa 

untuk meja cap. Pukul 09.10-11.45 Sebelum dimulai pengecapan saudara Andre menjelaskan terlebih 

dahulu cara pengecapan yang benar. Kemudian dilanjutkan oleh guru-guru SMKN 1 Bantul. Selama 

proses pengecapan para guru dapat bercanda tawa sehingga suasana lebih menyenangkan. (Denita)
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Bimtek Bak Khas Gunungkidul 
Dinas Kebudayaan (Kundha 
Kabudayan) Kab. Gunungkidul 2022

ada hari Selasa-Kamis tanggal 12-14 April 2022 di Gedung PGRI Wonosari, 

PAstoetik kembali dipercaya untuk pengadaan peralatan & bahan membatik, 

serta mengisi acara kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Batik Khas 

Gunungkidul tahun 2022. Kegiatan tahun ini sedikit berbeda karena dilaksanakan 

pada saat bulan suci Ramadhan 1443H. Kegiatan berlangsung selama 3 hari, dengan 

jumlah peserta 30 orang setiap harinya.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), kemudian 

dilanjutkan Nova Suparmanto selaku founder Astoetik menjelaskan panduan teknologi 

dan dilanjutkan oleh tim trainer batik dari Astoetik. Kegiatan dilanjutkan menggambar 

motif batik oleh peserta se-Gunungkidul dengan beberapa contoh motif yang sudah 

disediakan untuk dijadikan referensi. Setelah selesai menggambar motif para peserta 

melanjutkan menyanting kain yang sudah berpola di area khusus pencantingan yang 

telah disediakan oleh panitia.

Sembari menunggu beberapa peserta yang belum selesai menggambar pola para 

peserta mulai mencicil menyanting di tempat yang sudah disediakan. Selama 

proses pencantingan para peserta dapat bercanda tawa sehingga suasana lebih 

menyenangkan, kemudian setelah selesai pencantingan dilanjutkan dengan proses 

pewarnaan. Pewarna yang digunakan adalah pewarna naptol dikombinasikan 

dengan remasol karena cuaca yang sangat mendukung. Setelah selesai pewarnaan 

dilanjutkan dengan pelorodan dan ditutup dengan diskusi dan evaluasi oleh Dinas 

Kebudayaan Gunungkidul dan foto bersama.
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Bimtek hari kedua dan ketiga untuk kegiatannya hampir sama seperti hari pertama, tetapi lebih lama hari kedua karena peserta belum 

mengerti teknik membatik, sedangkan pada hari pertama peserta lebih familiar dengan proses pembatikan dan pewarnaan. Warna yang 

digunakan pada hari kedua juga sama pada hari pertama. Acara ditutup dengan foto bersama dengan membawa hasil karya masing 

masing peserta.

Adanya kegiatan bimtek batik ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peserta khususnya masyarakat di daerah 

Gunungkidul dalam mengembangkan desain batik khas daerah. Dapat memberikan pengalaman apresiasif dan 

kreatif bagi peserta untuk membuat desain baru yang dapat mengembangkan batik menjadi usaha baru. Serta 

diaplikasikan dalam pembelajaran seni budaya dan keterampilan batik di sekolah sebagai pelestarian dan 

pengembangan budaya Indonesia. (NS)
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https://www.astoetik.com/

Astoek Search

Sanggar Bak Astoek Dijadikan 
sebagai Fasitas Pendukung Program 
Ramadhan di Jebg
Kampung Jeblog dirancang menjadi kampung seni budaya kreatif dengan integrasi usaha

/ IKM dan UMKM di kampung Jeblog yang memiliki banyak galeri, industri kreatif, dan area

-area pendopo. Selain sanggar batik Astoetik juga terdapat bangunan pendopo tradisional 

milik masyarakat yang biasa digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan.Lokasi sanggar 

batik yang dekat dengan Masjid Muhtadin Jeblog menjadikan pertimbangan bagi panitia 

Ramadhan 1443H untuk menggunakan sanggar batik Astoetik sebagai salah satu area untuk 

program-program ibadah selama Ramadhan tahun 2022 ini.

Sanggar Batik Astoetik didirikan secara bertahap mulai tahun 2015 menggunakan tanah 

milik Bp. Drs. H. Sumiyarso. Kemudian tahun 2020 bergeser sedikit ke sebelahnya dengan 

area yang lebih luas. Sanggar ini wujud kecintaan terhadap budaya batik Indonesia yang 

telah memproduksi dan menghasilkan berbagai macam batik serta kegiatan pelatihan batik 

dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Tujuan didirikannya sanggar adalah 

untuk terus melestarikan budaya batik, selain itu sebagai wadah/tempat untuk tetap 

melestarikan seni budaya dan memberikan manfaat & dampa positif khususnya kepada 

masyarakat sekitar.

Sanggar Batik Astoetik memiliki fasilitas antara lain: limasan yang dapat menampung sampai 100 orang, tempat cuci tangan/wudhu, kamar 

mandi dalam & luar, area khusus untuk pengecapan batik, area penjemuran, area homestay/penginapan, area pembuatan pola dan gudang, 

dan fasilitas lainnya. Selama bulan suci Ramadhan 1443H tahun 2022, sanggar digunakan untuk kegiatan ibadah Ramadhan diantaranya adalah 

untuk pengajian buka puasa, sholat tarawih, dan sholat ied. Pada saat Idul Adha area sanggar juga digunakan untuk lokasi pemotongan dan 

pembungkusan daging kurban. Semoga keberadaan sanggar batik dan usaha Astoetik ini terus bisa memberikan manfaat. Salam Kampung Seni 

Budaya Kreatif. (NS)

Ramadhan di Sangar Batik
Publik

Suasana Malam Hari 
Sanggar Batik Astoetik di 
Malam Hari

Suasana Sholat Ied pada
Hari Raya Idul Fitri 1 
Syawal 1443 Hijriah

Banner yang dipasang di 
sanggar untuk 
memeriahkan kegiatan
di bulan Ramadhan

Kegiatan Malam Hari 
Ramadhan di Sanggar 
Batik Astoetik

Suasana Malam Hari 
Sanggar Batik Astoetik di 
Malam Hari
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Kunjungan Kuah pangan 
D4 Tata Busana PTBB FT UNY 

Ke CV. Astoek Indonesia

Fakultas Teknik UNY dengan sinergis menyelenggarakan pendidikan 

akademik, pendidikan vokasional, dan pendidikan profesi serta berperan 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kejuruan. 

Fakultas Teknik melingkupi 20 program studi terakreditasi dan 9 prodi 

dengan status baru, termasuk di dalamnya adalah Program Studi D4 Tata 

Busana Program Sarjana Terapan.
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Program Studi D4 Tata Busana Program Sarjana Terapan mulai terselenggara pada Tahun 2019 dan telah memiliki SK resmi pendirian yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1061/KPT/1/2019 berisi tentang Izin Pembukaan Program Studi 

pada Univeristas Negeri Yogyakarta. Berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 

3082/SK/BAN-PT/Ak-PKP/ST/V/2021, maka telah menetapkan Program Studi Tata Busana pada Program Sarjana Terapan Univeristas Negeri 

Yogyakarta, Kabupaten Sleman, memenuhi syarat peringkat Akreditasi Baik. Salah satu kegiatan pembelajaran yang ada di program studi D4 

Tata Busana FT UNY adalah kuliah lapangan yang diikuti oleh mahasiswa semester 4 yang langsung didampingi oleh ketua program studi D4 

Tata Busana FT UNY yaitu Bapak Triyanto, M.Pd. Kegiatan kuliah lapangan diikuti oleh kurang lebih 40 mahasiswa yang didominasi oleh 

mahasiswa putri.

“Implementasi pembelajaran MBKM Vokasi itu ke industri, tidak sekedar teore namun langsung praktek sehingga mendapatkan kompetensi 

skills industri. Tahun 2022 D4 Tata Busana FT UNY Kampus Gunungkidul dan Kampus Wates melaksanakan kuliah lapangan ke industri produksi 

konveksi dan industri batik”.

Kegiatan kuliah lapangan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2022 bertempat di Sanggar Batik Astoetik dan Workshop Produksi CV. Astoetik 

Indonesia. Agenda kegiatan kuliah lapangan dimulai dari sambutan Ketua Program Studi D4 Tata Busana FT UNY dan sambutan dari CEO 

CV. Astoetik Indonesia kemudian dilanjutkan presentasi profil CV. Astoetik Indonesia kemudian tour ke lingkungan Sanggar Batik Astoetik dan 

workshop produksi CV. Astoetik Indonesia untuk melihat produk yang dimiliki CV. Astoetik Indonesia dan proses produksi yang ada. Selain itu 

mahasiswa juga ditunjukkan bagaimana pengoperasian produk yang baru selesai diriset oleh CV. Astoetik Indonesia, yang baru saja dilaunching 

yaitu alat pengolah limbah batik dan pen plotter pola batik.

Mahasiswa dibagi menjadi 2 (dua) kelompok untuk melihat workshop produksi CV. Astoetik Indonesia dan melihat pengoperasian alat pengolah 

limbah batik dan pen plotter pola batik. Kedua kelompok mahasiswa bergantian untuk tour lapangan agar kegiatan tour lebih maksimal 

mengingat keterbatasan luas workshop. Kunjungan mahasiswa ke workshop produksi untuk melihat bagaimana cara memproduksi peralatan 

batik dan proses alur dari  produk peralatan batik. Serta bagian administrasi CV. Astoetik Indonesia meliputi bagian marketing, keuangan dan IT.

Kunjungan mahasiswa di sanggar batik astoetik melihat bagian – bagian yang ada di sanggar seperti tempat produksi batik, peralatan yang 

digunakan untuk pelatihan batik, alat pengolah limbah batik dan pen plotter pola batik. Mahasiswa ditunjukan cara pengoprasian alat 

pengolah limbah batik portabel dengan kapasitas limbah 40 liter dengan sistem elektrolisis. Mahasiswa antusisas melihat cara pengolahan 

limbah batik dan tertarik dengan hasil pengolahan limbah yang bisa jernih. Selain alat pengolah limbah mahasiswa juga tertarik dengan 

pengoprasian pen plotter pola batik. Pen plotter pola batik merupakan alat yang digunakan untuk membuat pola batik di kain sebelum 

dilakukan pencantingan dengan malam. Alat ini menggunakan teknologi CNC dengan mata pensil yang digunakan untuk membuat gambar 

pola batik. Dimensi kain yang bisa dibuat pola dengan alat ini adalah ukuran 2m x 1,25 m seukuran kain yang biasa digunakan untuk membuat

1 baju.

Kegiatan kuliah lapangan diakhiri dengan sesi diskusi tanya jawab antara mahasiswa dengan pihak CV. Astoetik Indonesia terkait profil usaha 

Astoetik, yang dimulai dari perjalanan kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) di UNY tahun 2012-2013 dan kontribusi usaha di 

masyarakat. Serta diskusi hasil dari tour lapangan yang sudah mereka lakukan di CV. Astoetik Indonesia dan sesi foto bersama.
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Pameran Produk Astoek 
di Hotel Harper Maoboro, 

dam Kegiatan Temu Penggan 
BBKB 2022

K
OTA YOGYA, Salah satu 
syarat  utama dalam 
upaya mengoptimalkan 

daya saing industri adalah 
melalui sinergi dan kolaborasi. 
Salah satu usahanya melalui 
kegiatan Temu Pelanggan. 
Kepala Balai Besar Standardisasi 
dan Pelayanan Jasa Industri 
Kerajinan dan Batik (BBKB), Dra. 
Hendra Yetty ,  M.S i  Se lasa 
(7/6/2022) di Hotel  Harper 
menuturkan Temu Pelanggan ini 
dapat menjadi momentum 
penting untuk menguatkan 
sinergi antara BBKB dan pelaku 
d u n i a  i n d u s t r i  s e r t a 
stakeholders. 

Ia menyebutkan kegiatan Temu 
Pelanggan BBKB tahun 2022 ini 
diikuti oleh 250 peserta dengan 
rincian 125 peserta mengikutinya 
secara luring di Hotel Harper 
Yogyakarta dan lebih dari 200 
peserta mengikutinya secara 
daring. Peserta Temu Pelanggan 
berasal dari instansi/lembaga 
pemerintah yang membidangi 
industri, Dekranasda, akademisi, 
p e r u s a h a a n ,  a s o s i a s i  d a n 
paguyuban, dan pelaku industri 
dari berbagai daerah di Indonesia, 
baik yang telah menjadi mitra 
maupun calon mitra potensial 
pengguna jasa layanan BBKB. 
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Tujuan dari penyelenggaraan Temu Pelanggan ini adalah sebagai media sosialisasi jasa layanan BBKB, serta sarana komunikasi dan 

penjaringan masukan yang konstruktif sebagai bahan pertimbangan perbaikan guna memberikan pelayanan prima yang lebih 

berkualitas di masa mendatang. Agenda lainnya dalam acara Temu Pelanggan adalah pemberian Penghargaan Pelanggan Loyal 

sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan atas kepercayaan dan kesetiaanya pada jasa layanan BBKB. "Penghargaan ini telah 

kami agendakan secara rutin di setiap tahunnya, yang meliputi Pelanggan Loyal Layanan Kalibrasi, Sertikasi Batikmark, Pengujian dan 

Pelatihan. Penerima penghargaan Pelanggan Loyal berturut-turut adalah Dinas Pariwisata Kab. Demak, Industri Batik CV. Alfa Shoofa, 

Sekretaris DPRD Kab.Temanggung dan PT. Swayasa Prakarsa," bebernya. Industri batik dan kerajinan yang merupakan industri 

unggulan Indonesia dari sektor kreatif sangat diharapkan dapat terus berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional pasca 

pandemi, yaitu melalui peningkatan produktivitas dan pemenuhan kualitas produk sesuai dengan standar. Sehingga produk yang 

ada dapat semakin berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun global.Kementerian Perindustrian mencatat, sektor industri 

batik yang didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM) menyerap tenaga kerja lebih dari 200 ribu orang dalam 47.000 unit 

usaha dan tersebar di 101 sentra di Indonesia.

Pada kesempatan ini CV. Astoetik Indonesia mendapatkan undangan dari Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) untuk melakukan 

pameran pada stand tenat yang disediakan oleh BBKB atas produk – produk yang diproduksi dan dipasarkan oleh CV. Astoetik 

Indonesia. Antusias pengunjung lumayan bagus dari para tamu undangan khususnya para pelanggan pengguna jasa BBKB dari 

berbagai kalangan yang diwakili oleh pejabat daerah dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia maupun dari pihak swasta. (AS)
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 Pengujian Pen Per Bak oh 

Sucofindo 
olaborasi antara UNY dan PT Putra Multi Cipta Teknikindo yang membawahi CV Astoetik dalam Program Dana Padanan 

KKampus Vokasi (Matching Fund Vokasi) tahun 2021 mengusung judul Automatic Smart Pen Plotter (ASP2) Berbasis Internet of 

Things sebagai Wujud Pengembangan Inovasi P3B PT Putra Multi Cipta Teknikindo dalam Mendorong Produktivitas Batik Tulis 

Indonesia. Pengembangan produk inovasi ini berangkat dari produk P3B yang sudah ada dan ditransformasikan menjadi Automatic 

Smart Pen Plotter (ASP2) berbasis IoT sejalan dengan disrupsi industri 4.0. ASP2 memiliki desain arsitektur berdimensi 200 cm x 100 

cm. Sistem kendali otomatis berakurasi tinggi pada sistem ini didukung dengan teknologi kecerdasan buatan. Selain itu, ASP2 

terintegrasi dengan cloud computing server sebagai pengelolaan sistem dalam visualisasi data pada sebuah aplikasi website maupun 

mobile yang dapat dipantau atau dioperasikan kapan dan dimana saja secara eksibel oleh user. 

Secara keseluruhan, ketercapaian pengembangan produk ASP2 mengacu kepada Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja 

Tambahan tercapai 95%. Luaran utama program berupa sebuah alat Automatic Smart Pen Plotter yang telah teruji dan 

terstandarisasi industri. Program ini mengintegrasi proses pengembangan produk ASP2 ke dalam pembelajaran di Perguruan Tinggi 

Vokasi berbasis Teaching factory. Mata kuliah yang terintegrasi dengan program ini yaitu Praktik Alat ukur dan Pengukuran, Sistem 

Internet of Things, Workshop Elektronika, dan Mata Kuliah Kewirausahaan.

Kemitraan yang terbentuk dengan PT Putra Multi Cipta Teknikindo tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ruang lingkup 

kegiatan berupa kolaborasi penelitian, pengembangan, hilirisasi produk, program magang mahasiswa dan dosen di industri, serta 

project assignment. Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program ini, dilakukan dalam bentuk pengembangan ke 

dalam pembelajaran dengan konsep teaching factory, publikasi dan paten, penawaran ke industri menengah dan industri besar dan 

peluang untuk produksi secara massal.

Produk Automatic Smart Pen Plotter sudah dilakukan pengujian kinerja alat yang meliputi : Uji Sistem Elektronika, Uji Ergonomis, Uji 

Getaran, Uji Durability oleh Sucofindo. Uji kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui aspek kinerja alat dari sisi elektroniknya  ketika 

sedang dioperasikan meliputi seberapa besar aspek daya listrik yang digunakan untukmengoperasikan alat, ada tidaknya kebocoran 

arus yang terjadi,berapa arus listrik yang mengalir, serrta berapa tegangan yang diunakan untuk mengoperasikan alat.
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Dari sisi ergonomis meliputi dimensi alat yaitu panjang – lebar – 

tinggi alat serta tebal plat yang digunakan. Dari sisi uji getar dites 

agar tahu seberapa vibrasi yang ditimbulkan pada alat ketika 

sedang beroperasi semakin sedikit nilai vibrasi maka semakin 

bagus karena presisi alat akan semakin bagus serta 

berpengaruh juga ke durability alat. Pada aspek terakhir yang 

dites adalah durability alat yaitu pengetesan alat bekerja 

selama 24 jam nonstop apakah alat bekerja normal atau tidak.

Pengujian produk Pen Plotter Batik oleh tim Sucofindo dilakukan 

secara langsung atau on site di lokasi (Sanggar Astoetik), 

dikarenakan ukuran produk yang cukup besar dan resiko untuk 

dikirim ke laboratorium Sucofindo. Pengujian dilakukan pada tanggal 

30 November – 2 Desember 2021. (NS)

x

HASIL
Hasilnya produk memiliki spesifikasi yaitu: Daya listrik 135W/202V dan dimensi 

produk 3000x1538x340mm dengan ketebalan plat 3.50mm. Setelah diuji untuk 

membuat gambar motif batik selama 24 jam, motor dan komponen alat masih 

berfungsi dengan normal. Sehingga produk ini sudah siap untuk digunakan dan 

dikomersialkan secara luas oleh masyarakat.
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Produk 
ang 
Rumahku
Indah
Pada tahun 2021 yang lalu, tim RI telah merancang dan 

memproduksi alat Self Auto-Thermo lengkap dengan tiangnya 

dan telah dipasang di beberapa lokasi kerjasama dengan Ditlantas 

POLDA DIY. Pada tahun 2022 ini, tim RI coba mengembangkan produk 

tiang untuk kebutuhan yang lain seperti tiang scan PeduliLindungi yang 

bisa digunakan di beberapa area. (NS)

Punya desain sendiri? Bisa custom melalui.

IG @rumahku.indah 

Tiang PeduliLindungi, Frame Premium Satu Kaki:

1. Digunakan sebagai media promosi, 

   pengenalan produk, informasi jasa yang kokoh

2. Ukuran visual 50 x 70 cm

3. Tinggi tiang Khaki 1,4 m

4. Kerangkan dan tiang berbahan besi berwarna hitam

5. Media cetak menggunakan akrilik dengan stiker
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Kreasi Rak 
Muifungsi 
Rumahku 
Indah

Spesifikasi Rak/ Dudukan Besi Siku Multifungsi RI:

- Desain kokoh dan awet

- Tampilan elegan

- Menggunakan besi siku 4x4cm, alas multiplek 9mm 

  dilapis cat mowilex atau custom

- Warna : Putih/ Hitam atau sesuai request

- Sangat mudah penggunaannya

Spesifikasi

umahku Indah (RI) telah memproduksi aneka meja rak industrial dengan 

Rdesain futuristic dan elegan menggunakan bahan besi holo kombinasi HPL 
untuk berbagai keperluan (kerja, belajar, dan lainnya). Material besi 

hollow galvanized 3x3, papan multipleks 18mm. Ukuran panjang meja 120, lebar 
60cm, dan tinggi meja 72cm, tinggi rak 140cm. Finishing multipleks dengan 
lapisan HPL sheet, seperti pada pembuatan kitchen set. Lapisan kuat, tahan air 
dan panas.

RI juga terus mengembangkan berbagai variasi produk rak untuk kebutuhan 
penyimpanan barang, stok gudang, buku, sepatu, pakaian, batik, mukena, 
sajadah, dan lainnya.

Monggo yang mau dekorasi rumah, butuh rak custom untuk merapikan rumah, 
untuk hadiah, atau butuh suasana baru boleh dipesan di RI. Bisa custom warna, 
harga, dan desainnya sesuai dengan kebutuhan dan penempatannya ya. Untuk 
melihat katalog produk wastafel secara lengkap, silahkan WA ke nomer di profil. 
Alamat workshop produksi bisa Google "Rumahku Indah (RI)".

Rak Industrial 3 susun

Rak Industrial 2 susun

Rak 
Bes

i S
ik

u
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ai, sobat Asteotik. Mungkin kalian udah enggak begitu asing dengan barang yang bernama kaleng 

Hatau ember bekas? Memang kita semua udah nggak begitu asing dengan barang tersebut. 

Karena barang tertsebut sangat mudah dijumpai berserakan dijalan dan mungkin ditempat 

pembuangan sampah. Tapi, apakah kalian pernah memikirkan tentang bagaimana jika barang tersebut 

dirubah menjadi barang yang sangat dibutuhkan, bahkan sangat membantu untuk menjaga kebersihan 

lingkungan.

Tempat sampah 3in1 ini adalah tempat sampah yang terbuat dari ember bekas, ya… kita disini 

menggunakan tipe ember bekas cat tembok dengan berat 25kg. Tempat sampah tipe ini sangat cocok 

mengurangi bau atau aroma dari sampah yang begitu menyengat didalam hidung, karena tempat 

sampah model ini sudah ada pembagian jenis sampahnya sendiri.
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Cara pembuatan 
Tempat Sampah 3in1

Step yang pertama sangatlah jelas. Yakni kita harus mempersiapkan alat serta 

bahannya terlebih dahulu. Alat-alat maupun bahan-bahan yang kita butuhkan antara 

lain yakni ember bekas, besi holo dengan ukuran 3x3, besi beton ukuran 8 mm, cat 5 

warna, elektroda, amplas, las listrik, serkel, kertas pola, spidol.

Step kedua yakni adalah dengan membuat pola, atau mengukur panjang dari besi-besi 

rangka tersebut. Setelah menandai panjang dari besi dengan menggunakan spidol, 

maka kita potong saja dengan menggunakan serkel.Pada step ini memerlukan hitungan 

yang akurat. Dikarenakan apabila panjang dari besi-besi yang kita potong ternyata 

kurang atau kelebihan panjangnya, maka rangka tersebut menjadi tidak seimbang.

Step ketiga yakni proses pengelasan. Mesin las yang digunakan yakni mesin las listrik. 

Pada step ini sebelum kita mengelas secara menyeluruh, alangkah baiknya untuk 

mengunci ujung-ujung besi tersebut. Karena ditakutkan apabila kita langsung 

mengelas secara menyeluruh maka rangka akan bengkok.

Step keempat yakni masuk pada proses finishing atau proses pengecatan. sebelum 

pengecatan, rangka besi dan ember tadi diamplas terlebih dahulu agar permukaannya 

rata. Setelah 

pengecatan selesai, jangan lupa kita beri nama ember dengan 

nama daun, kertas dan plastik sesuain warnanya. (LA)

1

2

3

4
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i era zaman yang semakin hari semakin maju, maka jelaslah bumi juga akan semakin tua. Semakin banyak pula sampah-sampah yang 

Dberserakan dilingkungan sekitar kita. Maka, sebagai manusia yang budiman dan beradab, sudah sepantasnya kita harus merawat serta 

menjaga bumi dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari banyaknya sampah yang menumpuk. Maka dari itu kami dari Astoetik 

membuat barang yang bernama ”Tempat Sampah 3in 1 lowcost”.

Tempat sampah ini memiliki keunggulan, yakni sangatlah praktis. Maksud dari praktis itu sendiri ialah kita dapat dengan mudah membuang 

sampahnya apabila tempat sampahnya sudah penuh. Karena tempat sampah tidak menggunakan ember maupun bak sebagai penampungnya, 

melainkan menggunakan plastik. Disamping itu, tempat sampah model ini sangatlah murah, tetapi masih menampilkan kesan yang elegant.

Tempat sampah dengan model  “Tempat Sampah 3 in 1 Lowcost” ini juga memiliki model yang hampir sama dengan tempat sampah dengan 

model yang sebelumnya. Ya, yakni model dibagian jumlah pembagian kategorian tipe sampah. Dimana ada tong sampah untuk tipe sampah 

daun, kertas, plastik. Dimana fungsi sama, yakni untuk yang bertuliskan daun untuk sampah tipe organic basah.Lalu untuk yang kertas untuk tipe 

sampah organik tapi yang kering semisal kertas. Sedangkan untuk yang bertuliskan plastic berarti untuk sampah tipe non-organik seperti plastic, 

kaca, besi, dan lain-lain. (LA)

Tempat Sampah 3in1 wcost
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The Emonndutz - Mahasiswi

P e l a y a n a n  b a g u s ,  c e p a t  d a n 

responsif. Barang yang dibuat dan 

dijual kualitasnya baik dan tidak 

mengecewakan. Pilihan belanja 

k e b u t u h a n  a l a t  d a n b a h a n 

pembuatan batik yang sangat 

rekomended.

Angga Sukma P - Dosen Batik

IKM yang bergerak di bidang teknik industri 

d a n  p e n g e m b a n g a n  a l a t  y a n g 

sangat membantu buat pengrajin batik. 

Sukses selalu buat Astoetik.

Zeti Pulung Sari - Pengrajin Batik 

Januari

Terimakasih banyak CV.ASTOETIK 

atas kerjasamanya dengan baik. 

Barang diterima dalam keadaan baik 

dan tidak ada yang cacat sedikitpun. 

Proses pengiriman barang sangat 

cepat dan komunikasidengan seller 

sangat ramah. Sukses terus batik 

Astoetik.

Februari Maret

Juni Mei April

Harga murah, kualitas bagus banget 
semoga bermanfaat buat saya 
belajar.

gun694tur

Harga terjangkau utuk harga 4kg 
daripada harga dipasaran saat ini. 
kualitas standar baik.

Naresvaripradipta

Kami mengucapkan terimakasih 
sudah melayani kami yang jauh di 
kalimantan timur ini. Sehingga kami 
yakin dan percaya untuk berbelanja di 
T o k o A s t o e t i k  B a t i k  i n i .  C e p a t 
merespon wa kami dengan ramah 
tamah bersahabat. Pengiriman 
barang dengan packingan rapih 
sehingga barang yang kami pesan 
tetap aman dalam kondisi baikdan 
bagus. Senang berbelanja di Astoetik 
Batik semoga makin laris, terus maju 
sukses aamiin.

Silvi

S a n g a t  r a m a h  d a n  m e n a r i k ,  s e l a l u 
memberikan produkyangfungsionalnya \ 
sangat membantumasyarakat. sukses selalu 
untuk CV.Astoet ik .  Saran dar i  saya, 
tingkatkan marketing, promosi bisa dengan 
membuat mobile apps yang murahsaja 
dengan 20 dollar sudah bisa dapat,selain 
umtuk transaksi kece,juga untuk show up 
produk-produknya sehingga semakin 
profesional danbisa juga join dengan 
komunitas terkait untuk mempromosikan 
produknya makin luas lagi.

Isna
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DAFTAR SEGERA !!!
SYARAT DAN KETENTUAN
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Program Bak Merdeka (BM) #8 
Astoek 2022

Hallooo sobat Astoetik, Akhirnya yang dinanti-

nanti hampir tiba, apa itu? Yaaaa betulll!, 

Program Batik Merdeka (BM) Astoetik.

Apa itu Batik Merdeka?

Batik Merdeka (BM) Astoetik adalah programtahunan setiap 

bulan Agustus sebagai bentuk kontribusi Astoetik untuk dunia 

batik di Indonesia. Program ini bekerjasama dengan komunitas 

Indonesia Membatik (IM) dan sudah berjalan selama 7 tahun atau 

7x sejak 2015, dengan konsep kegiatan yang terus dikembangkan 

dan antusiasme peserta yang terus meningkat setiap tahunnya. 

Konsep awal yaitu membagikan kompor secara gratis, 

dilanjutkan canting listrik gratis. Pada tahun 2021 yang lalu, total 

pendaftar mencapai 46 orang. Selain pemberian kompor dan 

servis alat batik gratis, juga ada program pelatihan batik secara 

virtual gratis dengan tema“Zat Warna Alam (ZWA) Indigofera“.

Siapa saja yang bisa ikutan?

Bagaimana caranya berpartisipasi?

Bagi calon penerima program, caranya dengan 
melakukan pendaftaran dan pengajuan permohonan 
formulir Batik Merdeka melalui:

Bagi yang ingin berkolaborasi atau memberikan donasi/ 
tambahan hadiah kepada penerima BM, bisa mengisi 
melalui link:

https://forms.gle/c6yoe6nvua6Svbbn8

https://wa.link/l1l1hh 

Pada pelaksanaan BM #8 tahun 2022 ini, kembali akan 

bagi-bagi alat batik (kompor batik listrik, canting 

listrik) gratis sebanyak 17 pcs, servis gratis untuk 8 

penerima, juga akan ada free pelatihan batikdengan 

tema khusus “Membuat Desain Motif Batik di 

K o m p u t e r “  ( d a p a t  e - c e r t i f i c a t e ) .  A s y i k k k 

kan…GRATISSS! Semoga pendaftar tahun 2022 ini bisa 

mencapai 100 orang.

Hadiah

Program ini ditujukan kepada seluruh 
masyarakat Indonesia, terutama masyarakat/ 
pribadi/ kelompok/ organisasi/ paguyuban/ 
sekolah yang membutuhkan produk peralatan 
batik.
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Syarat dan Ketentuan Program 
Batik Merdeka Astoetik #8

Facebook: Astoetik Batik
Youtube: Astoetik, 
Instagram: @astoetik dan @cv.astoetik

Apabila ada kesulitan dalam pengisian 
formulir, bisa menghubungi Admin Astoetik 
di nomer WA 0813 2513 1111 

Info dan Pendaftaran:
https://astoetik.com/batik-merdeka/

1. Belum pernah menjadi penerima program BM Astoetik pada 3 tahun   sebelumnya

2. Peserta pernah melakukan transaksi pembelian barang di Astoetik, dibuktikan dengan 

foto scan nota atau chat WA

3. Peserta wajib mengisi & melengkapi formulir online yang telah disediakan

4. Peserta wajib mengikuti/ berteman dengan akun sosmed Astoetik (Facebook, Instagram, 

Youtube), dibuktikan dengan screenshoot dan dilampirkan bersama formulir. Akun 

sosmed dicek di www.astoetik.com

5. Peserta harus sudah memiliki produk atau usaha, minimal kalau belum punya harus 

mengunggah desain produknya

6. Bagi peserta terpilih, bersedia untuk dikunjungi oleh tim dan wajib memberikan 

testimoni/ ulasan baik di video maupun Google Business “Astoetik”

7. Bagi penerima program, produk bisa diambil di Sanggar & Toko Batik Astoetik, Bagi yang 

di luar kota, biaya kirim ditanggung penerima. Khusus program pelatihan gratis (baru), 

akan diadakan pada saat bersamaan di Sanggar Batik Astoetik yang baru.

8. Boleh membantu mengisikan untuk lembaga / orang lain (rekomendasi)

9. Hasil keputusan dari Astoetik dan tim IM mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.
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Canting listrik aman digunakan anak – 

anak, karena sumber listrik 

canting KCL003 menggunakan aliran 

arus dc berupa baterai portable, 

walaupun itu listrik tidak akan 

menyetrum, jadi aman jika digunakan 

anak– anak.

Tetapi ketika menunggakan canting 

listrik tetap harus dalam pengawasan 

orang  dewasa karena b iasanya 

anak – anak banyak gerak (aktif), 

karena takutnya lilin yang ada di dalam 

canting yang saat itu panas nanti 

tumpah dan terkena anak–anak .
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anting listrik cocok untuk anak – anak yang mau 

Cbelajar canting, karena penggunaan canting listrik 

lebih efisien dan hemat waktu, selain itu penggunaan 

canting l istrik sangatlah mudah, semudah menulis 

menggunakan sepidol atau bolpoin diatas kain.

Canting listrik KCL003 juga praktis dibawa kemana – mana  

karna sumber listriknya berasal dari baterai potable yang 

mudah dibawa kemanpun. Ketika daya baterai portable 

sudah tinggal sedikit, baterai portable bisadicasmenggunakan 

cas yang sudah disediakan. (AV)

47

Cara Kerja Canng 
strik KCL003:

Cara kerja canting listrik adalah menggunakan tenaga listrik 

yang berasal  dari baterai portable. Listrik itu dialirkan dan 

diubah menjadi panas sehingga nyamplung tetap panas. 

Tujuanya supaya malam yang ada di dalam nyamplung tidak 

membeku.  Malam yang akan digunakan untuk melukis batik 

dapat mengalir dengan lancar.



Canng Bak adah 
Teknogi Canggih

a, canting batik, khususnya canting batik tulis, adalah salah satu teknologi canggih yang 

Ypernah ada dan telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Bagaimana tidak, sejak dulu 

hingga sekarang bentuk canting juga seperti itu. Jika pun ada perubahan dan modifikasi, 

tidak terlalu signifikan alias perbaikan minor saja.

Statement tentang kecanggihan canting batik ini diutarakan oleh alm Bpk Mutadin ketika saya 

pertama kali silaturahim ke Batik Keraton/Kokrosono. Kemarin (13/1/2021) saya mendapatkabar 

kalau beliau telah berpulang setelah sebelumnya dalam perawatan rumah sakit. Beliau adalah 

dosen serta kaprodi D3 Kriya Batik Universitas Pekalongan, praktisi industri batik juga sebagai 

tokoh masyarakat. Kelompok usaha bersama kerajinan batik Jambe Mukti juga atas inisiasi 

beliau. Bagaimana saya tidak merasa ikut kehilangan, dari beliau saya belajar banyak baik 

tentang batik maupun hal-hal lainnya. Selamat jalan Pak Tadin, insyaAllah husnul khatimah, 

aamiin.

Kembali ke kecanggihan canting, bisa dibayangkan entah di tahun berapa tetapi yang pasti di 

waktu yang sangat lampau, nenek moyang kita telah mendesain canting batik sedemikian rupa. 

Logam yang dibentuk dan memiliki cucuk (kalau burung, cucuk itu adalah paruh) yang 

lubangnya sekecil itu. Lubang kecil ini bisa dilalui oleh malam (kalau menyebut malam, sudah 

dipastikan malam panas) dan akan mampat jika malamnya mengental atau bahkan 

mengering.
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Ukuran cucuk yang sedemikian, memungkinkan malam mengalir dengan baik. 
Ada canting klowong, tembokan, maupun cecek dengan ukuran cucuk yang 
berbeda. Cara menggunakannya pun dengan cara yang khas. Bukan melukis 
melainkan menulis. Bagaimana menulis dengan alat tersebut agar malamnya 
tidak segera mengering tetapi juga tidak terlalu panas. 

Bagaimana tidak canggih? Menentukan ukuran cucuk yang pas, pembentukan 
logam yang baik, bentuknya kecil lagi. Sehingga ukurannya pas untuk menulis 
batik.

Banyak modifikasi bentuk canting telah dilakukan, baik oleh praktisi batik maupun 
akademisi khususnya para mahasiswa. Ada yang menggabungkan canting batik 
dengan mesin sehingga pembatikan dilakukan secara otomatis. Sayangnya, jika 
mengubah dari penggunaan manual ke otomatis atau dengan kata lain 
menghilangkan sisi hand made maka dikhawatirkan batik kehilangan nilainya. 
Sehingga perubahan minor adalah hal yang realistis.

Contoh modifikasi maupun redesain canting batik yang 
telah banyak dilakukan adalah mendesain canting batik dengan pemanas listrik, 
atau perubahan minor dimensi canting agar nyaman digunakan, atau mendesain 
ulang canting batik untuk penyandang difabel.

Meski demikian, kecanggihan canting batik hasil modifikasi tidak akan terlepas 
dari bentuk awal yang memang sudah canggih. Masih mengeluh kalau batik itu 
mahal? Itu lho, cantingnya saja canggih. (FN)

Sumber: 
https://www.faridnugroho.my.id/2021/01/canting-
batik-adalah-teknologi-canggih.html
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Setahun lalu, pada Bulan Agustus 2020, saya ikut mendaftar program Batik Merdeka dari Astoetik. 

Dan pada Bulan Oktober, saya menerima paket canting listrik gratis di workshop Astoetik. Lho, ga 

punya usaha batik kok ikutan? Saya mendaftarkan untuk Batik Keraton/Kokrosono kepunyaan Bu 

Heni di Pekalongan. Jadi saya hanya menerima secara simbolis, lalu tim Astoetik yang 

mengirimkan ke Pekalongan.

Sebenarnya waktu itu saya boleh memilih antara kompor listrik atau canting listrik. Setelah WA-

nan dengan Bu Heni, beliau memilih canting listrik. Alasannnya, beliau kan dosen kriya batik, 

harapannya canting listrik tersebut bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di kelas.

Awalnya saya mendaftarkan Batik Keraton/Kokrosono untuk program Batik Merdeka ini 

tujuannya produk kompor listrik bisa dimanfaatkan di sana, entah untuk produksi maupun untuk 

pembelajaran. Terlebih Batik Keraton/Kokrosono adalah satu dari dua belas IKM yang tergabung 

dalam KUBE Jambe Mukti, dan Batik Keraton/Kokrosono sebagai pusatnya.

Sayangnya, setelah hampir setahun produk berada di Pekalongan, canting listrik belum bisa 

dimanfaatkan. Ya bagaimana lagi, mau digunakan untuk pembelajaran, semua kuliah 

dilaksanakan secara online. Terlebih, Batik Keraton/Kokrosono baru saja terkena musibah. Pak 

Tadin, suami Bu Heni sekaligus tokoh dari Jambe Mukti, awal tahun 2021 ini terpapar covid-19 

hingga wafat. Sehingga sampai saat ini kondisi produksi juga harus dilakukan penyesuaian lahir 

batin. (FN)
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Setiap tahun, Astoetik --nama resminya CV. Astoetik Indonesia menyelenggarakan program Batik Merdeka. 
Program yang sudah diselenggarakan setiap tahun sejak 2015 ini, Astoetik memberikan secara percuma produk 
maupun program pelatihan sebagai kontribusi bagi dunia batik Indonesia. Dan di 2021 atau tahun keenam, Astoetik 
membagikan secara gratis 17 unit kompor listrik  dan 45 tiket pelatihan pewarnaan zat warna alam indigofera. Kalau 
yang 2020 lalu apa saja ya, lupa hehe...

CV. Astoetik Indonesia sendiri merupakan pelopor alat batik listrik khsusunya kompor listrik. Sebenarnya bukan 
hanya kompor listrik, tetapi hampir setiap alat yang digunakan untuk produksi batik ada di sini. Dari kain, canting 
tulis baik biasa maupun listrik, canting cap, wajan baik untuk tulis maupun cap, meja batik, gawang, malam, 
pewarna baik sintetis maupun alam, dan lain sebagainya. Bagaimana lagi, kalau ada kompornya tetapi tidak ada 
alat dan bahan lainnya, mana bisa membatik, hehe. Tetapi memang kompor listrik adalah yang utama.

Program Bak Merdeka Astoek

Apakah Astoetik juga menyediakan kain batik?Ya, tetapi bukan produk 
utama. Masa menyediakan alat dan pelatihan batik tetapi tidak punya 
batik, pasti ada. Tetapi karena produk utama adalah alat, produk batik 
ibarat hanya "penggugur kewajiban", hehe.
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Selain alat batik, Astoetik juga memproduksi alat peraga pendidikan bidang seni yang lain, alat lukis (easel dan kanvas), 
sablon, pahat ukir dan lainnya. Lalu siapa konsumennya? Selain untuk konsumen pribadi dan UKM, Astoetik juga 
menjadi produsen dan distributor remi alat peraga untuk dinas pendidikan. Entah di Jogja, di pulau jawa, maupun luar 
pulau jawa, banyak dilakukan pengiriman alat peraga ini. 

Saya ingat, ketika saya ikut pelatihan, kondisi workshop kelihatan agak sepi dari alat-alat. Tetapi, ketika saya mengambil 
paket batik merdeka, ruangan penuh. Ternyata, beberapa hari sebelumnya, ruangan lebih penuh lagi dan baru saja 
diangkut oleh kontainer ke dinas pendidikan suatu daerah. (FN)

Selain menyediakan alat dan bahan, Astoetik juga menyelenggarakan program pelatihan. Di Bulan Februari 2020 lalu, saya 
pernah mengikuti pelatihan zat warna alam dengan pemateri Mbak Meta dari ISI Yogyakarta. Di pelatihan tersebut, meski 
hanya sehari tetapi kita belajar dari teori dan praktik, dari bagaimana membatiknya hingga kain jadi, meski hanya berupa 
selembar kain kecil. Tetapi setidaknya ada banyak ilmu yang bisa kita ambil. Dan namanya juga di lokasi dan diselenggarakan 
oleh Astoetik, maka kompor yang digunakan juga kompor listrik produksi Astoetik.

Bagaimana rasanya pakai kompor listrik? Cukup mudah, tinggal colok listrik, sesuaikan panas dengan memutar knop, langsung 
bisa digunakan untuk membatik. Jika terlalu panas, tinggal dikecilkan panasnya. Begitu saja, simpel.
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S
aya terakhir kali datang ke workshop adalah setahun lalu ketika mengambil 
paket batik merdeka. Saat itu, karena konsumen kompor listrik dan alat peraga 
seni adalah dinas pendidikan di Indonesia, maka kondisi bisa dibilang cukup 

stabil. 

Ada saudara kandung dari Astoetik, CV Rumahku Indah sesama anak perusaan dari 
PT PMCT Teknikindo, pada awal pandemi covid-19 memproduksi wastafel injak. 
Sebuah program usaha memanfaatkan kondisi sekaligus mengedukasi masyarakat 
untuk mencuci tangan bagian dari prokes. CV Rumahku Indah berlokasi sama 
dengan workshop Astoetik yang mana produksinya lebih ke produk-produk 
bernuansa industrial.

Kembali ke Astoetik, semoga program Batik Merdeka bisa dilanjut. Namanya juga 
gratis, hehe. Bagi Anda pelaku usaha batik, penggerak pengajaran batik, atau apa 
pun itu bisa memanfaatkan program ini. Jika memang tidak mau yang gratis, bisa 
beli langsung di kanal-kanal penjualan Astoetik. Untuk info lebih lanjut bisa ke kanal 
web maupun instagram. Jangan ke saya ya, saya ga tahu apa-apa .

Memang dunia batik tidak ada habisnya. Dan Astoetik telah hadir sebagai 
pendukung agar batik tetap hidup. Bukan sebagai produsen batik, melainkan 
mengambil jalur lain yaitu penyedia alat, bahan, dan pelatihan batik. Semoga sukses 
selalu untuk Astoetik dan dunia batik Indonesia. (FN)

Sumber:
https://www.faridnugroho.my.id/2021/08/kompor-gratis-
di-program-batik-merdeka-astoetik.html 
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SEPUTAR BAK
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Cara Perawatan 
Kompor Bak strik

Apa itu Kompor Batik Listrik?
Kompor Batik Listrik merupakan 
sebuah alternatif para pengerajin 
batik pada saat ini.

Untuk mengganti kompor minyak tanah yang sekarng susah didapat karena pasokan minyak 

tanah yang semakin langka. Maka dari itu sekelompok Mahasiswa asal Yogyakarta 

menggembangkan sebuah kompor batik listrik karena Kota Yogyakarta sendiri merupakan  

kota yang mengghasilkan penggerajin batik.

CV. ASTOETIK merupakan sebuah divisi yang 

memproduksi kompor batik listrik yang 

berdiri dari tahun 2014 dengan badan usaha 

resmi  PT .PMCT yang d ip impin  o leh 

Nova Suparmanto, S.Pd., M.Sc.

Sebagai sebuah alat untuk membatik pasti kompor batik listrik harus 

dirawat atau dijaga dengan baik. Agar menjaga kompor batik listrik 

tetap awet dan terjaga dengan baik juga tidak mudah rusak. Biasanya 

cara perawataan kompor batik listrik harus dilakukan oleh pelanggan. (VA)

KOMPOR BAK STRIK ASTOEK
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Cara perawatan kompor bak strik 
adah sebagai berikut :

Gunakan kompor batik listrik sesuai standar 

seseorang bekerja yaitu selama kurang lebih 

8 jam, agar kompor tidak mudah rusak.

Lepas atau cabut kabel kompor dari stop kontak jika sudah 

selsai digunakan unutk membatik.

Bagi pelanggan atau customer yang memakai kompor batik 

listrik, jika sudah selsai membatik jangan menaruh canting 

bekas membatik di pegangan atau handle kompor. Hal tersebut 

menyebabkan kompor terlihat kotor dengan lilin/malam yang 

menempel.

Bersihkan kompor batik listrik jika sudah tidak digunakan.

Jika sudah selsai digunakan dan dibersihkan simpan ditempat 

yang kering dan aman dari jangkauan anak-anak.
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CARA PERAWATAN 
CANNG STRIK PORTAB

Ketika hendak melakukan pengisian 
daya, pastikan baterai tidak dalam 
keadaan habis total jika tegangan 

sudah mencapai 9 volt, baterai sudah 
harus di isi.

Pengisian daya maksimal 4 jam.
Ketika tidak dipakai, pastikan saklar di 

off / 0.

Konektor antara baterai dan canting 
harus dilepas ketika tidak di gunakan.

Pastikan cucuk canting tidak 
terbentur benda yang ada di sekitar 

Ketika penyimpanan maupun 
pemakaian canting, Pastikan 

canting berada di dudukan canting.

1 2 3

654
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Cara Penggunaan 
Canng strik Portabel Astoek 
dan Pengisian Baterainya?

anting Listrik Portable Astoetik K-CL003N memiliki banyak kelebihan yang dapat menjadi solusi untuk kamu yang suka ngebatik tanpa 

Charus ribet. Canting Listrik K-CLOO3 merupakan solusi yang tepat sebagai canting yang bisa dipakai dimanapun berada tanpa harus di 

tempat yang tersambung arus listrik. Canting ini menggunakan sistem pengatur suhu sehingga mudah dalam pengaturan panas dan 

stabil. Alat ini dapat digunakan selama 8 jam sehingga sangat cocok untuk diterapkan pada industri batik, institusi/lembaga pendidikan serta 

individu pecinta batik sehingga dapat memudahkan pembatik dalam proses pencantingan. Canting listrik Portable DC 12V Astoetik K-CL003 

memiliki nyamplungan dengan kapasitas penampungan malam sebesar 10 gr, dilengkapi saklar dibagian handelnya yang digunakan untuk 

menghidupkan pemanas dan kabel serta konektor yang digunakan untuk menghubungkan ke pengatur suhu. (PKL Wahyu)

Ada 2 cara penggunaan Canting Listrik Portable Astoetik yaitu dengan menggunakan Power supply adaptor 

(charge) 12 V, dan Menggunakan baterai dengan tegangan 12 V. Yuk  simak langkah-langkah cara 

penggunaan Canting Listrik Portabel Astoetik !

Masukkan potongan malam kedalam nyamplungan dan pastikan posisi malam sudah pas pada nyamplungan,

Hidupkan saklar yang ada pada box baterai canting listrik sampai indikator lampu LCD menyala. Setelah lam-

pu indikator menyala tunggu beberapa menit sampai malam mencair sempurna, malam bisa meleleh pada 

suhu 80℃, tetapi siap dicantingkan biasanya diatas 110℃,

Setelah malam mencair sempurna putar kenob pengatur suhu berlawanan jarum jam (sesuai kebutuhan) guna

mengurangi suhu pemanas malam agar malam tidak terlalu encer,

Canting siap digunakan untuk membatik,

Hubungkan canting listrik portable ke charger baterai menggunakan konektor female – female yang sudah di-

siapkan. Colokkan charger baterai ke stop kontak PLN .

Bagaimana cara penggunaan canting listrik 
portable astoetik dan pengisian baterainya ?

1

2

3 ON

OFF

5

4

6

Hubungkan konektor masing – masing perangkat canting batik listrik K-CL003 portable,



Lalu bagaimana cara pengisian baterainya?

Spesifikasi baterai yang digunakan untuk supply canting listrik adalah baterai DC 12 V 8000 mAh.

Cara charging baterai :

Ketika charging baterai, 

posisikan saklar pada 

box baterai diposisi on 

(angka 1), bukan pada 

posisi off (angka 0)

Pengisian baterai kurang 

lebih selama 2 - 4 jam 

menyesuaikan kebutuhan 

dan posisi isi baterai saat 

pengecasan

Baterai habis dan tidak 

bisa dipakai ketika pada 

layar display LCD me-

nunjukkan angka di

bawah 10 (volt)

Baterai penuh ketika pada 

layar display LCD menun-

jukan angka diatas 12 (volt)

Demikian informasi mengenai bagaimana cara penggunaan Canting Listrik Portable Astoetik dan pengisian baterai serta tips penggunaannya,

Semoga bermanfaat.

1 2 3

4

Tips

Setelah selesai pastikan malam yang berada pada nyamplungan 

dalam kondisi kosong sebelum perangkat dimatikan guna meng-

hindari sisa malam kotor yang menempel dinyamplungan

Letakkan canting listrik pada stand canting

Matikan perangkat dengan cara menekan saklar yang ada pada 

box baterai posisi “0” sampai mentok dan bunyi “klik”

Lepas perangkat dan baterai dan simpan perangkat pada box
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ibutuhkan terobosan baru dengan memanfaatkan 

Dberbagai 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.

Mesin 3D Printing dapat mencetak motif canting cap dengan 

menggunakan bahan dasar yaitu PLA ABS, PLA (Polylactic Acid) 

adalah jenis filamen yang paling sering digunakan karena 

kemudahannya,sedangkan ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) 

mempunyai sifat mudah menyusut ketika suhu dingin.
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roses pembuatan canting cap kreatif dengan 3D printing 

Pdiawali dengan proses desain 3D yang dilakukan di komputer 

dengan bantuan software tertentu, sepertiSketch Up atau 

lainnya. Setelah itu desain dimasukkan ke software 3D printing 

untuk mulai proses pencetakan menggunakan bahan PLA ABS.

Keunggulan mesin 3D Printing yaitu waktu pencetakan relatif cepat 

prinsip waktu adalah hal yang sangat berharga dianut oleh 

teknologi 3D Printing ini. Terlihat dari waktu pencetakan objeknya 

yang tergolong cepat sehingga tidak akan dibuat menunggu lama 

untuk memperoleh hasil cetakan yang diinginkan.

Kelemahannya, yaitu kurang praktis meskipun sudah didukung 

dengan berbagai teknologi yang canggih, mesin 3D Printing ini 

masih dinilai kurang praktis karena rata-rata satu mesin hanya 

sanggup mencetak dengan satu material saja. 

Namun teknologi ini tetap dapat menjadi alternatif untuk 

pembuatan canting cap untuk produksi batik cap dengan biaya 

minimalis dan jumlah produksi yang terbatas. (PKL Linda)
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At dan Bahan untuk
 Pembuatan Bak Cap

atik cap merupakan salah satu jenis hasil produksi batik yang 

Bmenggunakan canting cap, proses pembuatannya hampir mirip dengan 

batik tulis namun waktu pembuatannya cenderung lebih cepat dan yang 

membedakan adalah canting yang digunakan. Canting cap adalah alat cetak atau 

stempel yang terbuat dari tembaga atau bahan lainnya yang dibentuk menjadi 

sebuah pola batik yang diinginkan. 

Dengan menggunakan metode cap ini pengrajin batik tidak perlu lagi membuat 

pola atau menggambar motif batik terlebih dahulu, mereka tinggal memilih pola 

cap mana yang akan digunakan dan tinggal mencapkan canting cap di atas kain 

yang sudah disediakan. 

Alat dan bahan yang diperlukan biasanya adalah meja cap, kompor, loyang, lilin 

atau malam, kain mori, angsang, dan kain goni atau bisa diganti dengan serabut 

tembaga. Meja cap dibuat khusus untuk proses cap batik dengan susunan pada 

umumnya terdiri dari: busa dengan ketabalan tertentu, kertas bungkus semen / 

kain selimut, dan plastik kaca. (PKL Galuh)
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PAC KP AE B M NB AtUA

erikut ini langkah langkah sederhana untuk membuat batik cap. Pertama siapkan meja cap yang sudah diberi spon, 

Bselimut dan plastic kaca yang sudah dibasahi. Lalu siapkan kompor dan loyang untuk mencairkan lilin, diatasnya 

diberi kain goni, angsang dan kain goni lagi. Masukkan lilin kedalam loyang dan panaskan sampai meleleh, suhu lilin 

yang dianjurkan adalah 60-70 derajat celcius. Jika lilin sudah mencair, celupkan canting cap sedalam 1 cm. agar lilin cair 

tidak banyak terikut kibas-kibaskan dulu canting cap ke loyang, dengan cara ini maka kelebihhan lilin dapat diminimalisir. 

Canting cap yang sudah ada lilinnya kemudian diletakkan diatas air lalu ditekan dengan cukup keras, lilin yang masih cair 

akan meresap kedalam pori-pori kain dan tembus hingga bagian belakang. Biasanya pengecapan dilakukan dari bagian 

pinggir dan yang perlu diperhatikkan motif antar cap harus saling bertemu agar hasil batik jadi rapi dan bagus. Setelah kain 

selesai dicap proses selanjutnya adalah proses pewarnaan, proses perwarnaan dilakukan dengan mencelupkan kain mori 

yang sudah diberi lilin ke cairan pewarna. Setelah itu langkah lanjutnya proses pelorodan yaitu proses untuk menghilangkan 

lilin atau malam, proses ini merupakan finishing dalam proses pembuatan batik cap. (PKL Galuh)
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Kebihan dan 
Kekurangan Bak Cap

Kelebihan Batik Cap

1. Lebih mudah dalam proses pengerjaan batik.

2. Lebih cepat prosesnya.

3. Motifnya yang lebih rapih dan berulang.

4. Lebih ekonomis.

Kekurangan Batik Cap

1. Desain yang mainstream.

2. Dari segi seni terlihat lebih kaku dan motif 

tidak terlalu detail.

3. Dan yang pasti kemungkinan memiliki batik 

yang sama dengan orang lain lebih besar.
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Tips & Trik Perawatan 

ai sobat Astoetik, kain batik adalah jenis kain atau pakaian formal yang mungkin sering digunakan 

Hdalam berbagai acara. Maka tak heran jika baju batik hampir dimiliki banyak orang. Tapi, banyak dari 

kita, dan kalangan sahabat-sahabat Astoetik sekalian yang jarang mengetahui bagaimana sih cara 

merawat kain atau pakaian batik?Ada beberapa tahap dalam proses perawatan kain batik. Mulai dari cara 

pencucian, pengeringan, dan bahkan cara penyimpanan.
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Untuk proses pencucian, sebelum mencuci pakaian batik, maka pisahkan 

dulu dari pakaian yang lain. Usahakan proses pencucian tidak menggunakan 

deterjen atau sabun pencuci pakain pada umumnya, karena kain batik akan 

jauh lebit awet apabila kita mencucinya menggunakan cairan dari buah lerak 

Namun, apabila kalian kesulitan mencari cairan atau mungkin buah lerak 

tadi, kalian bisa menggunakan deterjen khusus untuk mencuci kain batik. Lalu 

usahakan pula, pada proses pencucian ini kalian harus mencucinya secara 

manual tanpa menggunakan masin cuci. Dan cara pemerasannya-pun juga 

jangan terlalu ditekan. Lalu setidaknya jangan gunakan teknik sikat-menyikat 

dengat sikat cuci pakaian. Karena penyikatan hanya akan merusak serat-

serat pada kain batik tersebut. Selain dilarang menggunakan deterjen pada 

umumnya, sebaiknya pada kain batik kalian jangan gunakan bahan 

pewangian, pelembut, maupun pemutih. Karena dapat berakibat terhadap 

rusaknya serat-serat juga.

Pencucian

Pengeringan
Pada proses pengeringan ini, sangatlah sederhana. 

Karena point paling penting dari proses pengeringan kain 

batik ini adalah jangan langsung dijemur dibawah terik 

matahari. Karena terik itu dapat merusak serat-serat 

dan juga warna pada kain batik kalian. Sebaiknya, 

keringkan saja kainnya ditempat yang teduh.
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Setelah pakaian atau kain kering, jangan langsung disimpan kedalam lemari 

penyimpanan. Alangkah baiknya kita rapihkan terlebih dahulu kainnya yaitu dengan 

cara di setrika. Cara menyetrika batik juga tidak boleh sembarangan, karena pada 

dasarnya kain batik terbuat dari bahan lilin dan bisa mencair apabila terkena suhu 

yangbegitu panas. Untuk menghindarinya, penyetrikaan kain batik harus 

menggunakan cara yang berbeda. Yakni dengan cara menyemprotkan sedikit air ke-

atas permukaan kain batik yang akan kalian setrika. Dan jangan lupa berikan lapisan 

berupa sehelai kain diatas permukaan kain batik tersebut, agar panas mesin setrika 

tidak bisa langsung mengenai permukaan kain batik. Sehingga bentuk dan motif kain 

batiknya akan tetap terjaga. Kemudian untuk penyetrikaan kain batik usahakan 

jangan menggunakan bahan-bahan pewangian seperti parfum dan sejenisnya. 

Karena kandungan dari bahan pewangian tersebut dapat merusak tekstur
serat kain. 

Pada proses penyimpanan ini, sebaiknya jangan gunakan kapur barus didalam area 

penyimpanan kain batik tersebut. Simpanlah kain kedalam lemari yang tertutup, 

yang tidak akan terkena sinar matahari ataupun sinar lampu secara langsung. 

Usahakan juga, lemari tempat penyimpanan kain harus kering. Simpanlah dalam 

keadaan digantung jangan dilipat. Kalau memang mau menjaga kain secara 

maksimal, maka simpanlah gantungan kain tersebut kedalam sebuah plastik 

pelindung. Untuk menghindari hewan seperti halnya rengat atau mungkin rayap, 

karena kita tidak boleh menggunakan kapur barus didalam area penyimpanan kain 

tersebut, maka bisa kita rubah dengan memasukan sebuah dupa tanpa dibakar. 

Sedangkan untuk menghindari jamur pada kain batik, taruhlah arang kedalam 

lemari penyimpanannya itu. Bisa juga dengan cara menggunakan rempah-rempah 

seperti cengkeh, kayu manis, lada, atau bahkan akar-akar wewangian. (LA)

Penyimpanan

x
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