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Teknik Membatik

Lisha Luthfiana Fajri, S.Si

Definisi Membatik

• Bahasa
Amba (menulis) dan tik (titik)

• Istilah
Sebuah wastra (kain) yang dibuat 
menggunakan canting sebagai alat gambar 
dan malam sebagai zat perintang warna 
(wax-resistant dyeing)

Sertifikat UNESCO
UNESCO mengukuhkan Batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda 
pada 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi,UEA

Teknik Membatik

1. Membuat Pola
2. Mencanting
3. Mewarnai
4. Menembok
5. Melorod

Teknik Membuat Pola

1. Menggunakan pensil 5B/6B
2. Gunakan penggaris untuk membuat garis 

lurus
3. Gunakan milimeter block agar bentuk 

desain proporsional
4. Jangan terlalu banyak hapusan
5. Desain : Unik dan Universal Menggambar Motif

Desain dipindahkan dari kertas minyak ke
kain menggunakan pensil 5B/6B
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Menggambar Master Gambar (Screen) untuk 
Kain Printing
Menggambar desain motif Batik di sebuah Screen (master gambar) yang akan 
dipergunakan untuk mencetak kain printing (tekstil motif Batik)

Teknik Mencanting

1. Pegang canting 45° dengan kepala 
canting di atas

2. Tiup lubang tempat keluarnya malam 
agar tidak mampat (Gunakan ijuk jika 
canting tetap tidak bunyi saat ditiup)

3. Gunakan celemek agar malam tidak 
menetesi pakaian   

Mencanting
Posisi tangan agak ditegakkan.
Posisi canting miring dengan kepala canting di atas.

Meniup Canting
Agar malam tidak menyumbat lubang canting dan untuk menahan keluarnya 
malam terlalu banyak (mbleber)

Batik Cap
Menggunakan canting cap yang terbuat dari tembaga.
Motifnya banyak yang berulang-ulang.

Teknik Mewarnai

• Pewarnaan dilakukan dengan pencelupan
• Pencelupan dilakukan berulang-ulang 

untuk mendapatkan warna yang merata
• Untuk warna banyak (>3warna) dapat 

menggunakan teknik coletan atau lukis
• Gunakan sarung tangan karet
• Gunakan kaporit secukupnya saat 

mencuci tangan yang terkena pewarna
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Deretan Obat Warna
Obat warna harus ditempatkan secara teratur untuk mempermudah kontrol 
penggunaannya. Misal, diklasifikasikan berdasarkan jenis Napthol, Garam, 
dan Indigosol.

Mencelup
Untuk media yang kecil dapat menggunakan ember, sedangkan untuk kain 
besar menggunakan bak kayu.

Mencolet
Mewarnai bagian-bagian tertentu pada kain (biasanya lebih dari 3 warna) 
dengan menggunakan kuas bambu yang tidak boleh dipakai di wadah warna 
yang berbeda

Sumber Inspirasi Warna

Teknik Menembok

• Tentukan bagian yang akan ditutup agar 
bagian warna serasi

• Gunakan canting dengan lubang agak 
besar (canting nembok atau klowong)

• Pastikan malam selalu panas

Menembok (Menutup)
Pada tahap ini, pembatik menutup bagian yang telah diwarna dan tidak ingin 
berubah saat penwarnaan berikutnya.
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Teknik Melorod (Merebus)

• Tambahkan Soda Ash (Soda Abu) pada air 
yang mendidih agar malam cepat meluruh

• Aduk-aduk kain 

Melorod Sapu Tangan
Air yang digunakan dalam proses pelorodan harus panas dan ditambahkan 
Soda Ash agar malam cepat meluruh

Hasil Teknik Merawat Batik

1. Gunakan Sabun Khusus / Lerak / Sampo
2. Jangan menggunakan detergen
3. Jangan gunakan mesin cuci / direndam / 

dikucek / disikat
4. Balik pakaian saat dijemur dan jangan

ditempatkan di bawah sinar matahari langsung
5. Jangan disetrika terlalu panas
6. Jangan disimpan bersamaan dengan kapur

barus

Terima Kasih
Sampai bertemu di sesi selanjutnya.


