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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Keris merupakan benda seni dengan teknologi metalurgi tinggi yang rumit, 

penuh dengan sentuhan artistik serta karya yang bermutu seni yang mempunyai 

nilai estetika tinggi. Tidak semua orang bisa meniru dalam hal pembuatan, atau 

mewarisinya karena pada tiap jaman mempunyai teknik pembuatan tertentu 

disertai campuran bahan baku baik besi, baja, dan pamor, yang sampai sekarang 

masih diselimuti rahasia.  Kecuali masih ada hubungan keturunan maupun 

keahlian dalam membuat keris ataupun memecahkan sendiri rahasia yang 

terkandung didalamnya melalui eksperimen pembuatan keris. 

Membuat keris tidaklah mudah untuk menghasilkan keris yang bermutu 

seni tinggi dan mempunyai nilai estetika tinggi diperlukan ritual-ritual khusus 

seperti menjalani laku tapa dan macam-macam latihan rohani kejawen.  Selain itu 

membuat keris tradisional atau klasik yang sesuai dengan pribadi pemesan dan 

punya “isi” perlu waktu yang lama, setahun mungkin hanya bisa membuat 2-3 

keris dengan biaya mahal.  

Ada kriteria tertentu untuk mendapatkan keris klasik atau tradisional, 

kriteria yang harus dipenuhi, antara lain wutuh, sepuh dan tangguh.  Yang 

dimaksud dari kriteria tersebut adalah kondisi keris harus terlihat wutuh dengan 

tidak ada cacatnya, baik itu bilah, pola pamor besi, baja dan kelengkapan berupa 



warangka, ukiran maupun pendoknya.  Dari masing-masing komponen tersebut 

seandainya ada salah satu yang cacat maka keris itu sudah kurang sempurna.  

Sedangkan yang dimaksud dengan sepuh adalah keris itu betul-betul tua usianya.  

Hal ini perlu diperhatikan, sebab proses kimiawi bisa merubah keris buatan 

manusia kini seolah-olah menjadi keris tua.  Kemudian yang dimaksud tangguh 

adalah keris itu harus jelas asal-usulnya.   

Sumber dari mana keris dan asal mulanya tidak jelas.  Moebirman (dalam 

Clarijs, AD., 1993:15) menyatakan bahwa “Nama itu terjadi dari Ke dan Iris, 

maksudnya adalah sebuah alat untuk mengiris”. 

Senjata ini pada umumnya adalah sebuah alat dengan pengertian yang 

mendalam, hampir condong bersifat mistis.  Di seluruh kepulauan Indonesia keris 

sangat terkenal.  Di masa lalu dapat dilihat pada peninggalan purbakala, maupun 

pada relief di candi. Di situ banyak fragmen yang memperlihatkan berbagai 

persenjataan berupa panah, pedang, gada, maupun tombak, namun bila kita simak 

tentang keris, belum terlihat relief candi tersebut, keris baru ada di relief candi 

Sukuh.  Di situ terdapat fragmen tentang pembuatan keris, ini merupakan petunjuk 

bahwa keris telah ada di masa itu. 

Kekayaan budaya bangsa Indonesia sangat sulit ditelusuri kembali, 

mengingat bahwa keris juga merupakan benda budaya yang tersebar di daerah-

daerah diantaranya Madura, Bali, Makasar, Aceh, Bugis, Minangkabau, 

Palembang, dan Kalimantan Utara. Masing-masing daerah mempunyai ciri maupun 

kekhasan tersendiri sehingga terlihat betapa beragamnya bentuk keris di wilayah 

Nusantara.  Keris merupakan suatu hasil karya seni yang mempunyai nilai estetika 

yang sangat tinggi. 

Sejalan dengan perkembangan kebudayaan dan sistem kehidupan sosial, 

maka fungsi keris di dalam masyarakat Jawa mengalami perkembangan dan 

perubahan sesuai dengan kemajuan jaman serta tuntutan masyarakat pendukung 

budaya keris. Perubahan tersebut terlihat misalnya keris yang mulanya sebagai 

senjata tikam kemudian dapat dipakai sebagai media ekspresi bagi pembuatnya. 

Kemudian karena pembuatannya banyak mengandung kerahasiaan dianggap 

menjadi barang keramat yang selalu dipuja maupun dihormati. Keris juga 



berfungsi sebagai lambang atau status sosial di masyarakat, sebagai pelengkap 

busana tradisional Jawa dan juga digunakan sebagai tanda jasa dan kepangkatan 

tertentu. Sekarang banyak kolektor benda seni yang sangat menyukai keris sebagai 

benda koleksi dan terkadang sebagai benda pusaka, akan tetapi harganya sangat 

mahal, karena memang sulit membuatnya dan harus memerlukan keahlian khusus. 

Maka dari itu berbagai upaya harus kita tempuh agar seni keris terhindar dari 

kepunahan. 

Surakarta yang terkenal sebagai kota budaya dan cukup banyak pembuat 

keris sangat disayangkan apabila tidak bisa mempertahankan seni kerajinan 

tradisional keris sebagai aset budaya keris sangat langka keberadaannya. 

Suyanto merupakan salah satu sosok pecinta dan pelestari budaya Jawa 

khususnya dalam bidang kerajinan keris.  Beliau sangat peduli terhadap nilai-nilai 

budaya Jawa yang sudah terkenal adi luhung sehingga menggugah nuraninya 

untuk menekuni kerajinan tradisional keris. Berkat ketekunannya hasil karya 

Suyanto dapat menerobos ke luar daerah, sehingga mampu meningkatkan sektor 

perekonomian masyarakat setempat dan peluang kesempatan kerja. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

tentang proses pembuatan keris dan estetika pada bilah keris yang terdapat di Bibis Kulon 

Rt 02 Rw 17 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian seperti pada latar belakang masalah di atas, dapat 

dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya kerajinan keris karya Suyanto di Bibis 

Kulon Rt 02 Rw 17 Kecamatan Banjarsari Kelurahan Gilingan Surakarta? 

2. Bagaimanakah bahan-bahan dan alat-alat  yang digunakan dalam pembuatan 

keris karya Suyanto di Bibis Kulon Rt 02 Rw 17 Kecamatan Banjarsari 

Kelurahan Gilingan Surakarta? 

3. Bagaimanakah proses pembuatan keris karya Suyanto di Bibis Kulon Rt 02 

Rw 17 Kecamatan Banjarsari Kelurahan Gilingan Surakarta? 



4. Bagaimanakah estetika bilah keris karya Suyanto di Bibis Kulon Rt 02 Rw 17 

Kecamatan Banjarsari Kelurahan Gilingan Surakarta? 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian  

 

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan kemungkinan-

kemungkinan yang dapat dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian ini 

bertujuan: 

1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya kerajinan keris karya Suyanto  di 

Bibis Kulon Rt 02 Rw 17 Kecamatan Banjarsari Kelurahan Gilingan Surakarta. 

2. Untuk mengetahui bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan dalam pembuatan 

keris karya Suyanto di Bibis Kulon Rt 02 Rw 17 Kecamatan Banjarsari 

Kelurahan Gilingan Surakarta. 

3. Untuk mengetahui  proses pembuatan keris karya Suyanto di Bibis Kulon     Rt 

02 Rw 17 Kecamatan Banjarsari Kelurahan Gilingan Surakarta. 

4. Untuk mengetahui estetika bilah keris karya Suyanto di Bibis Kulon Rt 02 

Rw17 Kecamatan Banjarsari Kelurahan Gilingan Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian  

 

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut:  

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan sebagai masukan dalam bidang kesenirupaan serta kepada masyarakat 

luas.  

2. Manfaat praktis, diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan bagi 

masyarakat umum serta mengembangkan dan melestarikan seni kerajinan 

tradisional keris. 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Pengertian  Keris 

Keris merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di wilayah 

Nusantara.  Sejak zaman kuno keris telah memiliki arti yang sangat penting 

terutama dalam perkembangan sejarah kebudayaan bangsa Indonesia.  Senjata 

keris ini pada era kerajaan Majapahit maupun Mataram Islam mempunyai makna 

mendalam dan sangat penting bagi keberadaan sebuah kerajaan.   

Bambang Hasrinuksmo dan S. Lumintu (1988: 14) berpendapat bahwa: 

Keris adalah salah satu senjata tikam tradisional Indonesia.  Selain 
tersebar di seluruh wilayah Indonesia, budaya keris juga ditemui di 
negara-negara Malaysia, Thailand, Philipina, Kamboja dan Brunai 
Darussalam.  Jadi boleh, dikatakan budaya keris dapat dijumpai di semua 
daerah bekas wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit.  Itulah sebabnya, 
beberapa ahli budaya menyebutkan keris adalah budaya Nusantara. 
 

Keris digolongkan ke dalam tosan aji.  Tosan aji adalah nama lain dari 

berbagai peralatan yang terbuat dari besi yang sangat dihormati, seperti keris, 

pedang, tombak, dan semua yang terbuat dari logam.  Seperti yang dikemukakan 

oleh Sumintarsih (1990: 32) bahwa “Berbagai senjata yang termasuk senjata tikam 

ini biasa disebut sebagai tosan aji (tosan= besi, aji= hormat), jadi berarti besi yang 

dihormati”. Sedangkan menurut ahli lain disebutkan  bahwa :  

Tosan aji adalah istilah bahasa Jawa untuk segala senjata tradisional yang 
terbuat dari besi yang dianggap sebagai pusaka. Istilah ini sering 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai besi aji atau senjata 
pusaka, senjata tradisional. Arti harfiah dari tosan aji adalah besi mulia 
atau besi yang bernilai. Jenis senjata yang tergolong tosan aji cukup 
banyak, antara lain keris, tombak, pedang, anak panah, kujang, kudi, 
wedung, rencong” (Bambang Hasrinuksmo dan S. Lumintu, 1988: 166). 
 



Jaman dahulu seorang ahli membuat keris dikategorikan sebagai orang 

yang dianggap mempunyai kelebihan dan diberi kedudukan terhormat di 

masyarakat. Predikat yang disandang seseorang dalam pembuatan keris dinamakan 

empu, merupakan sebuah gelar bagi seniman yang menciptakan karya seni berupa 

karya kriya logam yang bernilai tinggi yang juga sering disebut sebagai seni adhi 

luhung.  Menurut Mas Ngabahi Wirasoekadga (1988: 10) “Empu adalah seseorang 

yang tinggi derajatnya di masyarakat, karena adanya anggapan bahwa keris buatan 

empu dapat memiliki keampuhan dan kesaktian, bagi yang memilikinya sehingga 

keadaannya sangat dihormati di masyarakat”. 

Gelar empu juga diberikan kepada seniman yang berkecimpung dalam seni 

sastra, seni tari dan seni karawitan seperti empu Prapanca, empu Sedah, empu 

Tantular dan empu Panuluh. Hasil para empu yang berupa keris jumlahnya lebih 

banyak dari empu di bidang lain, maka gelar empu umumnya hanya dikaitkan 

dengan para pembuat keris. Jika mendengar kata empu, kini orang akan langsung 

berpikir tentang para pembuat keris.   

Menurut norma aturan yang masih berlaku di masyarakat Jawa bahwa 

seorang laki-laki Jawa kurang lengkap sebagai laki-laki jantan apabila tidak 

memiliki senjata yang satu ini. Seperti yang dikemukakan oleh Sumintarsih (1990: 

128) bahwa: 

Pada jaman dulu di lingkungan masyarakat Jawa terdapat suatu anggapan 
bahwa seorang laki-laki dikatakan sempurna apabila telah memiliki: 
wisma (rumah), wanita (isteri), kukila (burung atau binatang piaraan), 
turangga (kuda atau kendaraan), dan curiga (keris)”.  
 
Dari uraian tersebut menjelaskan bahwa kedudukan keris menempati 

tempat yang penting. Masyarakat di kala itu, terumata kaum pria selalu 

mendambakan kelima kebutuhan itu. Keris disejajarkan dengan kebutuhan pokok 

yang diidamkan, dengan kata lain seorang pria tidak dapat terpisah dari kerisnya. 

Tidak sembarang keris, tetapi keris yang memiliki nilai estetis yang tinggi, atau 

juga sebagian orang menganggap keris pusaka. 

Sejalan dengan perkembangan kebudayaan sistem sosial maka fungsi keris 

mengalami perkembangan dan perubahan. Perubahan tersebut terlihat misalnya 

keris yang mulanya sebagai senjata tikam, kemudian dapat dipakai sebagai media 



pencurahan ekspresi estetik bagi pembuatnya yang berfungsi sebagai senjata.  

Karena pembuatannya hanya mengandung kerahasian dan bahan pamornya ada 

yang menggunakan bahan meteor yang berasal dari luar angkasa, kemudian 

dianggap sebagai benda keramat yang selalu dipuja maupun dihormati.  

Masyarakat Jawa mempunyai kepercayaan, bahwa keris diyakini memiliki 

daya magis sebab menurut cerita pembuatannya dengan laku tapabrata terutama 

dari para empu pembuat keris, oleh sebab itu wilah keris jarang sekali dikeluarkan 

dari warangkanya, namun pada kesempatan yang terpaksa, maka harus 

dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan penuh hormat. Untuk mendapatkan 

sebuah keris disertai pula sebuah upacara. 

Keris juga berfungsi sebagai pelengkap busana Jawa dan pada waktu itu 

keris juga merupakan atribut kepangkatan seseorang, maupun kekayaan.  Keris 

yang dikenakan oleh seorang pejabat tinggi, biasanya dilengkapi dengan hiasan-

hiasan yang terbuat dari bahan yang mahal (emas, gading, perak dan permata), di 

samping itu tidak sembarang orang mengenakan keris.  Singkatnya keris pada 

waktu itu merupakan lambang status, yang membedakan seorang pejabat dengan 

rakyat biasa.  

Sebuah keris yang baik memancarkan keindahan khas karena benda 

tersebut mempunyai paduan beberapa unsur yaitu: 

a. Teknik, dari bentuknya yang bermacam ragam dan dari bahannya yang serba 

metal campuran, pada keris sudah menunjukkan bahwa tatacara pembuatannya 

membutuhkan penguasaan teknik tinggi. Tidak sembarang orang dapat 

mengambil alih peran dan tugas, dari benda berharga tersebut. Bahkan seorang 

tukang pande besi yang biasa membuat pisau, cangkul, martil tidak akan 

mampu mengambil alih peran seorang empu pusaka. Walaupun keduanya 

sama-sama memakai alat perapian dan metal, akan tetapi keduanya berbeda 

dalam hal klasifikasi, tukang pande besi akan masuk kelas rendah dam empu 

pusaka akan masuk kelas tinggi.  

b. Artistik, dari bentuknya yang bermacam-macam dan dapat berumur ribuan 

tahun, tercermin daya keindahan khas pusaka yang bernama keris ini.  



c. Daya magis, setiap keris yang baik akan memancarkan daya magis khas, yang 

keberadaannya tidak dapat diamati dengan panca indra telanjang.  

Berdasarkan pembuatannya keris dibagi menjadi 3 macam yaitu keris 

kodhen,  keris ageman dan keris pusaka tayuhan. 

a. Keris Kodhen  

Keris kodhen yaitu keris yang dibuat asal jadi, biasanya digunakan dalam 

bidang kesenian misalnya ketoprak, wayang orang, niyogo (penabuh gamelan).  

b. Keris Ageman 

Keris ageman yaitu keris yang hanya digunakan untuk hiasan dan lebih 

mementingkan soal keindahan dari pada tuahnya. Keris ageman sering digunakan 

sebagai perhiasan, cinderamata, upacara perkawinan. Proses pembuatannya tanpa 

laku tapa brata. 

c. Keris Pusaka Tayuhan  

Keris pusaka tayuhan yakni keris pusaka yang “berisi”, karena memang 

dibuat dan dipergunakan untuk sesuatu tujuan yang suci, seperti peperangan, 

pertapaan, dan wisudawan. Biasanya merupakan benda warisan turun-temurun 

yang dikeramatkan. Proses pembuatannya  dengan laku tapa brata. 

Keris merupakan salah satu senjata nenek moyang yang sudah merambah 

hampir ke seluruh Nusantara. Hanya saja, antar daerah memiliki nama yang 

beragam. Misalnya di Surakarta dan Yogyakarta disebut duwung, curiga; Bali 

disebut kadutan atau urak; Sulawesi disebut tappi, selle , gajang; Sumatera kres, 

kris/karieh. 

a. Sulawesi  

Budaya keris ditemukan di daerah-daerah yang kini termasuk wilayah 

Sulawesi Selatan dan Tenggara. Keris Sulawesi memiliki bilah yang khas yakni 

mucuk bung, tanpa pinggang.   

Bentuk bilah keris tidak ada yang memakai lis-lisan, gusen dan 

kruwingan. Bahan pamor berupa luwu. Bentuk gaya pembuatan Sulawesi terutama 

Bugis, amat terpengaruh pada keris-keris buatan Bima dan Dampu di Nusa 

Tenggara Barat. Bagi masyarakat Makasar, Bugis, Gowa dan Bone keris juga 

merupakan salah satu kelengkapan adat, terutama bagi golongan bangsawan. 



Kalangan rakyat biasa menggunakan keris pada saat upacara-upacara tertentu atau 

keperluan khusus. 

Keris Sulawesi juga memiliki beberapa nama lain yaitu tappi, selle, 

gajang. Kegiatan pembuatan keris masih aktif pada akhir abad ke-19, namun 

merosot tajam pada tahun 1930-an ketika dunia di landa krisis moneter. Orang 

Bugis, Makasar dan Gowa menyebut luk pada sebilah keris dengan istilah lamba. 

b. Palembang  

Palembang merupakan daerah Sumatera pertama yang menerima 

penyebaran budaya keris dari Pulau Jawa. Yang membedakan keris Palembang 

dengan keris Jawa adalah pesinya yang lebih pendek dan lebih gemuk 

dibandingkan dengan pesi Jawa. Selain mutu bilahnya yang menonjol, keris 

Palembang juga ditandai dengan keindahan sarung dan hulu kerisnya. 

Warangka/sarung keris terbuat dari kayu trembolo dan kayu kemuning sedangkan 

hulu keris mengambil model Jawa demam. 

c. Madura 

Keris Madura memiliki ciri sendiri, bukan saja gaya penampilan bilahnya 

melainkan juga model warangkanya. Lebih dari itu, Pulau Madura mempunyai 

riwayat pertumbuhan yang paling panjang dibandingkan dengan sentra-sentra 

produksi keris yang pernah ada di Indonesia. Keris Madura sudah ada sejak 

sebelum zaman kerajaan Majapahit sampai sekarang. Empu Madura yang tenar di 

luar daerah kelahirannya yaitu Empu Brajaguna.  

Desa Aengtong-Tong merupakan sebuah desa yang masih tetap 

menghasilkan keris dan merupakan desa yang memproduksi keris secara besar-

besaran untuk komoditi eksport. Aengtong-Tong mulai memprodusi keris mulai 

tahun 1983. Empu-empu yang masih tetap menggeluti di bidang perkerisan adalah 

adalah Hoji, Jaknal, Jemhar, Jalal dan Nasit. Ukiran atau hulu keris di Pulau 

Madura disebut landeyan. 

d. Bali 

Keris di Bali sering disebut Kadutan. Ciri keris Bali adalah bilahnya 

panjang, lebar dan tebal dibandingkan dengan keris Jawa. Keris Bali mempunyai 

warangka dan hulu keris yang khas Bali. Hulu keris disebut dengan danganan 



banyak sekali ragam bentuknya misal tupukan, kocet-kocetan dan rangda. 

Warangka Bali lebih kreatif mulai dari penentuan ukuran mengubah sedikit bentuk 

untuk menyesuaikan dengan keadaan kayu dan membuat sunggingan yang disebut 

pradan. Warangka terbuat dari kayu timaha atau purnama sadda, trembalo dan 

cendana. Hampir semua bilah mucuk bung. Empu yang ada di Bali yang masih 

tetap membuat keris adalah Wayan Tika di Banjar Pande, Bangli dan Ketut Sandi. 

Wayan Tika sudah lama menjadi langganan istana negara karena keris Bali sering 

menjadi cinderamata presiden kepada para tamu agung. 

e. Surakarta  

Keris di Surakarta disebut curiga atau duwung. Tahun 1978 empu yang 

terkenal yaitu Ki Parman Wignyo Sukatgo mulai produksi menempa keris, atas 

dukungan Bawa Rasa Tosan Aji dan PKJT Surakarta. Kemudian muncul Ki Fauzan 

Pusposukatgo yang mulai memproduksi keris pada tahun 1980. Tahun 1984 

muncul bengkel kerja ASKI Surakarta, yang kemudian menjadi STSI Surakarta 

yang mulai memproduksi keris tahun 1984 (Sumber: Makalah Diskusi disajikan 

dalam Pameran Budaya, 2004: 9). 

Perbedaan yang paling menonjol antara keris Surakarta dan Yogyakarta 

adalah warangka dan hulu atau pegangan keris. Warangka di Surakarta ada 2 jenis 

yaitu warangka gayaman dan warangka ladrang. Ciri warangka gayaman lebih 

panjang dan besar, sisi atas membentuk bibir di depan dan di ujung belakang 

melengkung ke atas. Warangka ladrang pada bagian angkup dan godhongan sangat 

melengkung. Hulu atau pegangan keris Surakarta pada bagian kepala lebih besar 

dan melengkung ke depan. 

f. Yogyakarta  

Kegiatan pande keris baru kembali berkembang kira-kira tahun 1970. Ki 

Jeno Harumbrojo adalah empu, anak Ki Yoso Pangarso, buyut Empu Supa  

Winangun keturunan dari Ki Supa Anom yang merupakan pande keris Mataram 

mulai muncul dan mulai diakui masyarakat (Sumber: Makalah Diskusi disajikan 

dalam Pameran Budaya, 2004: 9) 



Warangka Yogyakarta ada 2 macam yaitu warangka gayaman dan 

warangka brangggah. Warangka gayaman mempunyai ciri sisi atas lurus 

melengkung ke bawah pada kedua ujungnya dan tidak terdapat  bibir. Warangka 

branggah pada bagian angkup tidak terlalu melengkung, demikian pula pada 

bagian godhongan. Hulu atau pegangan keris Yogyakarta  pahatannya lebih 

sederhana dan agak tegak. 

 

 

 
Gambar 1. Bentuk-Bentuk Keris di Berbagai Daerah a) Sulawesi, b) Madura, c) 

Surakarta, d) Palembang,  e) Bali, f) Minangkabau 
(Sumber: www.geocities.com/keris) 

 
 

2. Bagian-Bagian Keris dan Dapur  

 
a. Bagian-Bagian Keris  

Keris yang lengkap mempunyai bagian-bagian antara lain bilah /wilahan, 

ukiran/hulu, selut, warangka, pendhok. 

1) Bilah Keris/Wilahan  

Bambang Hasrinuksmo dan S. Lumintu (1988: 181) mengemukakan bahwa 

“Wilahan adalah bagian utama dari sebuah keris, selain ganja dan bagian pesi. 

Wilahan disebut pula dengan istilah wilah, awak-awak/bilah”.   

a b c d e f 



KRMTH Wirasadipura, Bc.AP (2003: 76) berpendapat bahwa “Wilahan 

adalah bagian utamanya keris, terbuat dari campuran besi, baja dan pamor atau 

nikel”. 

Dilihat dari bentuk bilahnya keris dibagi menjadi 2 golongan yaitu keris 

luk (bilahnya berkelok-kelok) dan lurus (jejeg). Jumlah luk selalu ganjil mulai dari 

luk 3, 5, 9, 11, 13 dan 15. Setiap luk mempunyai arti spiritual Jawa yaitu : 

a) Keris lurus, melambangakan sifat isi keris yang lugas, sederhana (prasaja), 
stabil, dan tenang. 

b) Keris luk tiga, umumnya dianggap membawakan sifat isi keris yang menunjang 
cita-cita. 

c) Keris luk lima, melambangkan kepandaian berbicara di muka umum atau 
menambah kelancaran berbicara, sekaligus dipercaya bicaranya. 

d) Keris luk tujuh, mempunyai sifat membuat si pemilik menjadi ampuh 
gertakannya, ditakuti ancamannya, menang debatnya. 

e) Keris luk sembilan, membantu memelihara ambisi pemiliknya guna mencapai 
jenjang karier yang lebih tinggi.  

f) Keris luk sebelas, melambangkan kewibawaan, ketegasan, ditakuti dan disegani 
orang lain. 

g) Keris luk tigabelas, melambangkan stabilitas, kemantapan, ketenteraman, yakin 
akan kemampuan diri. 

h) Keris luk limabelas atau lebih, melambangkan sifat yang lain dari yang lain, 
sifat nyentrik, berkemampuan lebih. 

(Bambang Hasrinuksmo, 1990: 92-94) 



   

Gambar 2. Keris Luk (berkelok-kelok) dan Keris Lurus (Jejeg) 
(Sumber: Ensiklopedi Keris, 2004: 562) 

 

Secara garis besar, sebilah keris dibagi menjadi tiga ricikan atau bagian 

yaitu bagian wilahan, ganja dan pesi. 

a) Pesi adalah bagian ujung bawah dari bilah keris yang merupakan tangkai dari 

keris. 

b) Ganja adalah bagian terbawah dari sebilah keris, seolah-olah merupakan 

alas/dasar dari keris. 

c) Wilahan adalah bagian utama keris, panjangnya mulai 35-40 cm terbuat dari 

besi pilihan. Bagian inilah yang digunakan sebagai senjata. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Bagian-Bagian Bilah Keris (Wilah, Ganja dan Pesi) 
(Sumber: Ensiklopedi Budaya Nasional Keris dan Senjata Tradisional Indonesia 

Lainnya, 1988: 56) 
 

2) Deder/Ukiran  

MT. Arifin (2006: 345) berpendapat bahwa “Deder merupakan bagian dari 

perabot keris, yang merupakan hulu atau gagang keris yang fungsinya digunakan 

untuk pegangan tangan”. Deder terbuat dari kayu (kemuning, sawo dan cendana), 

ada juga yang terbuat dari perak, emas, dan gading.  Biasanya untuk membuat 

ukiran, bahannya disesuaikan dengan bahan warangkanya.  Macam-macam bentuk 

deder atau ukiran dapat dibedakan menjadi:  

a) Dermo nembung, bentuknya tipis, ramping. 
b) Taman mangkurat, mencerminkan ketampanan (Jawa = bagus). 
c) Rojo – kondho, bentuk perut agak besar.  
d) Pakubuwanan, kepala besar (Jawa = nggembelo).  
e) Bangkuratan , ramping dan tegak (Jawa = nglangak). 
(Sumintarsih, 1990: 48)   

3) Selut dan Mendhak  



MT. Arifin (2006: 349) berpendapat bahwa:  

Selut merupakan salah satu hisan pada bagian hulu ukiran, yang bentuknya 
seperti bola pingpong dan umumnya dan umumnya digambarkan bagai 
suatu buah jeruk, dengan ukuran garis tengah 35-45 mm, yang pada bagian 
bawahnya kemudian disatukan secara pas dengan bagian mendhak. 
 
Selut biasanya terbuat dari perak, emas, kuningan atau tembaga.  Selut 

yang baik biasanya berupa ornamen yang indah dari emas dan batu-batu permata 

yang indah berwarna terang. Selut dapat digunakan untuk menentukan status sosial 

pemiliknya. 

MT. Arifin (2006: 349) berpendapat bahwa “Mendhak merupakan 

kelengkapan hiasan yang melingkar pada bagian pesi, yang membatasi sekaligus 

memberikan nuansa indah terhadap keadaan di antara bagian ukiran dengan bagian 

ganja keris”.  Mendhak terbuat dari emas, perak atau tembaga dan dihiasi dengan 

permata-permata berwarna biru, hijau atau merah. 

 

Gambar 4. Pegangan Keris (Deder/Ukiran, Selut, Mendhak) 
(Sumber: www.nikhef.ni/`tonvr/keris/keris2/bahasa/meneng.html ) 
4) Warangka  

Deder/Ukiran 

Mendhak  

Selut   



Warangka sering disebut sandhangan (kelengkapan) keris merupakan 

sarung atau tempat menyimpan bilah keris. Bahan yang digunakan untuk membuat 

warangka biasanya terbuat dari kayu sono, mahoni atau sawo. Warangka di Jawa, 

Madura dan Bali mempunyai 3 macam bentuk dasar umumnya adalah warangka 

gayaman (gandon) dan warangka ladrang (banggrah), warangka sandhang walikat. 

a) Warangka Gayaman/Gandon : bentuk seperti buah gayam yakni jenis buah 

mangga. Warangka gayaman lebih praktis, sederhana, ringkas ukurannya, tidak 

mudah patah tetapi tetap memiliki keindahan yang khas. Warangka gayaman 

sering dikenakan sehari-hari sebagai kelengkapan pakaian daerah.  

b) Warangka Ladrang: dibuat dengan bentuk gagah, tampan dan memiliki bagian-

bagian yang rumit. Dikenakan sebagai kelengkapan pakaian pada waktu 

menghadiri, upacara kebesaran, pernikahan, resmi atau acara-acara gembira 

sifatnya. 

c) Warangka Sandang Walikat: bentuk paling sederhana dibanding dengan bentuk 

warangka lainnya. Sering digunakan untuk keris-keris yang berukuran kecil. 

     

Gambar 5.  Bentuk Warangka: a) Gayaman ,  b) Ladrang  
dan c) Sandang Walikat 

(Sumber: www.geocities.com/keris) 
 

 

 

 

5) Pendhok  

Pendhok merupakan tempat pembungkus atau pelindung gandar dari 

warangka keris.  Lapisan ini terbuat dari logam kuningan, perak, tembaga dan 

a b c 



emas.  Dilihat dari segi hiasan terdapat dua jenis hiasan yaitu pendhok berukir dan 

pendhok polos. Pendhok polos biasanya tanpa tatahan, sedangkan pendhok berukir 

ditatah dengan motif tumbuh-tumbuhan dan binatang.  

Pendhok dilihat dari bentuknya terdapat tiga model yaitu:  

a) Pendhok Bunton 

Pendhok bunton berbentuk silinder, bagian muka tertutup dan tanpa 

belahan pada bagian belakang   

b) Pendhok Blewah  

Pendhok blewah, terbuka menurun di bagian muka sehingga gandar 

terlihat dari luar. 

c) Pendhok Topengan  

Pendhok topengan, berbelah satu sisinya, tetapi tidak sampai bibir, atau 

kadang-kadang ujung bagian muka pendhok melebar ke atas dengan tambahan 

plaket yang biasanya memuat gambar muka kala mirip topeng. 

     
Gambar 6.  Macam-Macam Pendhok: a) Bunton , b) Topengan, dan c) Blewah 

(Sumber: www.geocities.com/keris) 
 
 

b. Dapur  

Dapur adalah bentuk bilah keris.  Seperti yang dikemukakan Hamzuri 

(1984: 22) yang mengatakan bahwa “Dapur dapat disamakan dengan kata type, 

a b c 



tetapi disini kata dapur khusus untuk menyebut suatu type bilah keris”.   Dari 

dapur yang ada masing-masing memiliki nama sendiri-sendiri bila dilengkapi 

dengan ricikan. Sedangkan ricikan itu sendiri adalah bagian-bagian yang ada 

dalam sebilah keris. Bambang Hasrinuksmo dan S.Lumintu (1988: 138) 

berpendapat bahwa  “Ricikan adalah bagian-bagian keris, tombak atau pedang 

yang masing-masing mempunyai nama”. 

Pendapat di atas sudah jelas bahwa, erat kaitannya antara dapur dan 

ricikan pada keris, karena keduanya memang sangat berpengaruh dalam 

menentukan nama pada keris. Cara menentukan nama pada keris dengan melihat 

dapur dan ciri-ciri ricikan yang ada. 

1. Pesi  
2. Ganja 
3. Bonggol 
4. Pejetan  
5. Sraweyan  
6. Gandik 
7. Jalu Memet 
8. Lambe Gajah 
9. Kembang Kacang  
10. Jenggot 
11. Tikel Alis 
12. Jalen 
13. Sogokan Depan  
14. Lis-Lisan  
15. Gusen  
16. Kruwingan 
17. Ada-Ada  
18. Janur 
19. Sogokan Belakang  
20. Wadidang  
21. Ron Da Nunut 
22. Tungkakan 
23. Greneng  
24. Ri Pandan  
25. Kanyut 
26. Tingil 
27. Pudak Setegal  

 
Gambar 7. Ricikan Keris 

(Sumber: Ensiklopedi Budaya Nasional Keris dan Senjata Tradisional Indonesia 
Lainnya, 1988: 138) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Macam-Macam Dapur Keris 
(Sumber: Ensiklopedi Budaya Nasional Keris dan Senjata Tradisional Indonesia 

Lainnya, 1988: 64) 
 

c. Pamor  

Pada bilah keris terdapat garis-garis ataupun tekstur yang berwarna 

putih keperak-perakan dan mengkilap, bentuk inilah yang dinamakan pamor.  

S.Wirahadidarsana dan M.L.P Pusposukadgo (1985: 33) mengemukakan bahwa 

“Pamor adalah gambar atatu hiasan yang terdapat di dalm bilah keris dan tosan 

aji lainnya”.   

Lain halnya dengan pengertian yang diutarakan oleh Hamzuri 

(1984:27) “Pamor adalah gambar-gambar atau lukisan yang terdapat pada bilah 

keris”. 

Dari kedua pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pamor adalah gambar atau lukisan-lukisan yang terdapat pada bilah keris, 

berwarna keperak-perakan dan memancarkan sinar yang mengkilap.  Pamor 

merupakan bagian keris yang sangat penting artinya, karena menurut 



kepercayaan masyarakat, pamor mempunyai daya magis yang sangat besar dan 

mempengaruhi kehidupan si pemilik.  

Pamor memiliki bentuk keunikan sendiri dan mempunyai arti spriritual 

Jawa, antara lain:  

1) Ngulit Semangka 

Bentuk: gambaran pamornya menyerupai kulit buah semangka. Tergolong 

pamor tiban, yakni pamor yang telah dirancang terlebih dahulu oleh sang empu.  

Arti spiritual: dipercaya bahwa pamor ini akan memperbaiki kehidupan 

sosial seseorang. Cocok untuk semua orang. 

2) Beras Wutah  

Bentuk: berupa bulatan dan garis yang tidak beraturan, berlapis-lapis dan 

menyebar ke seluruh permukaan bilah. Pamor beras wutah tergolong pamor tiban.  

Arti spiritual: pamor yang sering muncul dan akan membawakan 

keharmonisan dalam rumah dan keluarga. Cocok untuk semua orang. 

3) Udan Mas  

Bentuk : berupa bulatan-bulatan kecil yang tersebar di permukaan bilah 

keris.  

Arti spiritual: memberikan kehidupan yang mudah bagi pemiliknya dan 

mudah didekati rezeki. 

4) Bonang Rinenteng 

Bentuk : gambaran pamor itu merupakan sebuah garis lurus di tengah bilah 

keris, mulai pangkal, sampai ke ujung bilah. Di kiri kanan garis itu ada bulatan-

bulatan kecil menempel pada garis. Antara bulatan yang satu dengan lainnya 

berjarak sekitar 1 sampai 1,5 cm. Bulatan itu saendiri terdiri dari berkas lingkaran-

lingkaran yang tersusun. 

Arti spiritual: dapat membuat pemiliknya berwibawa tinggi dan mudah 

mencari rejeki. Keris dengan pamor bonang rinenteng banyak dimiliki oleh 

pengusaha.  

5) Ron Genduru 

Bentuk : menyerupai daun genduru.  



Arti spiritual: pamor yang dapat membuat pemiliknya jadi terpandang di 

masyarakat, besar wibawanya dan pandai memimpin orang. Pamor yang tergolong 

pemilih artinya tidak setiap orang akan cocok untuk memilikinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.  Pamor: a) Ngulit Semangka, b) Beras Wutah, c) Udan mas, (3) Ron 
Genduru. 

(Sumber: Jenis Pamor dan Perbawanya dalam Citra Yogya, 1991: 45-46) 
 

3. Proses Pembuatan Keris  

 

Sebelum pekerjaan dimulai segala sarana dan peralatan untuk membuat 

keris harus disediakan.  Adapun sarana dan peralatan yang diperlukan antara lain: 

a. Memilih Bahan Baku  

Keris pada dasarnya terbuat dengan menyampurkan tiga bahan utama 

dari logam yaitu: besi tempa sekitar 15-8 kg, baja sekitar 800 gram, batu bahan 

pamor 300 gram atau nikel sekitar 125 gram dan arang kayu jati kualitas baik, 

sebagai bahan bakar penempaan.   

Besi yang digunakan untuk membuat keris dengan kadar karbon 

(kotoran) 0,5-1,7%, karena memiliki sifat sukar meleleh dan dapat ditempa 

pada suhu tinggi. Kualitas besi sangat dipengaruhi oleh adanya unsur lain 

khususnya unsur alam atau karbon walaupun hanya beberapa persen saja.  Besi 



yang baik untuk membuat keris dengan syarat tidak pecah kalau dibakar dan 

cukup lunak serta tidak terlalu keras, sebelum dicampur bahan pamor sebelum 

dicuci. 

b. Mempersiapkan alat  

1) Paron  

Paron adalah besi besar yang digunakan sebagai landasan menempa besi 

calon keris. 

2) Palu Besar  

Palu besar adalah alat yang digunakan untuk menempa besi, baja dan nikel.  

Palu yang digunakan untuk menempa sebanyak tiga biji dengan ukuran 5 

kg, 3 kg dan 1 kg. 

3) Capit atau Sapit  

Sapit adalah sebuah catut besar untuk memotong besi. 

4) Kikir  

Kikir berfungsi untuk membuat ricikan. 

5) Gergaji  

Gergaji digunakan untuk memotong bahan baku sesuai dengan ukuran yang 

telah ditentukan. 

6) Tatah  

Tatah adalah alat untuk menatah, membuat alur-alur. 

7) Canggem (Tang, Capit)  

Canggem (tang, capit) adalah alat untuk menjepit keris agar mudah 

dikerjakan. 

8) Batu Asah (Wungkal) 

Batu asah (wungkal) berguna untuk menajamkan bilah keris dan 

menghaluskan bilah keris.  

Dari alat-alat di atas maka keris dibuat dengan cara tradisional.  Untuk 

selanjutnya setelah alat-alat tersebut maka proses penempaan bisa dimulai. 

Pertama kali besi dibakar dan ditempa terus-menerus atau berulang-ulang 

untuk menghilangkan karatnya, agar mendapatkan besi yang benar-benar bersih 

atau murni.  Besi yang sudah hilang karatnya ditandai dengan percikan-percikan 



api yang keluar dari besi tersebut.  Ciri-ciri besi yang bersih pada waktu dibakar 

dan ditempa adalah besi sudah memijar bila dibakar.  Besi yang sudah dibakar dan 

ditempa mengalami penyusutan dari 15 kg menjadi 8 kg.   

Besi yang sudah bersih kemudian dilipat dan dipotong dan ditengah-

tengahnya dipasang nikel.  Sebelum nikel dicampur dengan besi terlebih dahulu 

nikel ditempa tipis setebal + 1-1,5 mm, panjang dari nikel tersebut usahakan sama 

dengan besi yang telah dibersihkan. 

Nikel yang diletakkan di tengah-tengah besi kemudian diikat menjadi satu 

bandal, bandelan besi-nikel-besi, kemudian dibakar dan ditempa.  Besi yang telah 

ditempa bersama nikel tersebut luluh menjadi satu, besi yang telah luluh disebut 

saton. Besi saton kemudian ditempa lagi hingga menjadi panjang, lalu ditopong 

dan potongan tersebut ditutupkan pada pamor.  Setelah itu kemudian ditempa lagi 

menjadi panjang dan dilipat lagi demikian seterusnya sampai beberapa lipatan 

tergantung pamor yang dikehendaki. Dalam melipat minimal 16 kali sehingga bisa 

mendapatkan lapisan pamor sebanyak 32 lapisan.  Akan tetapi minimal besi bisa 

dilipat menjadi 16 kali, terkadang baru dilipat 10 kali besi tersebut sudah patah, 

maka dari itu harus pandai memilih besi untuk bahan keris dan dalam melipat dan 

menempa harus hati-hati. 

Setelah penempaan lapisan besi dan pamor ini berhasil dibuat, sekarang 

yang dilakukan adalah menuruti selera kita, pamor yang dihasilkan tadi bentuknya 

mendatar (mlumah = Jawa).  Jika kita menghendaki pamor itu miring (Jawa = 

malang) maka cara yang dilakukan adalah memotong-motong besi lapisan pamor 

kemudian disusun, dan dibakar, terus ditempa hingga menjadi satu, dan akan 

menghasilkan pamor yang bentuknya miring.  

Proses selanjutnya membuat kodokan, besi yang sudah berlapis pamor atau 

saton tadi dipotong menjadi dua bagian sama panjang, kemudian digambar pola 

dasar atau kodokan.  besi saton yang telah digambari kodokan keduanya, ditengah-

tengahnya diberi baja sebanyak 1 kg yang sudah ditempa menjadi pipih kira-kira 

setebal 5 mm dan sudah dibentuk kodokan.  kemudian ketiga kodokan tersebut 

diikat menjadi satu bandel dengan kawat dengan posisi kodokan baja di tengah dan 

diapit.  Kemudian dibakar dan ditempa proses ini dinamakan “nyilaki”.  Seperti 



yang dikemukakan Sumintarsih (1990:97) “Nyilaki yaitu kodokan pamor, kodokan 

baja dan kodokan pamor dibakar dan ditempa menjadi satu sebanyak 9 kali dengan 

suhu 1100 0C”.  Pada proses nyilaki ini harus diperhatikan betul-betul tebal 

tipisnya agar bentuk pamor bisa merata dan sesuai dengan yang dikehendaki.  

Dengan cara ini akan mendapatkan bakalan keris yang baik. 

Setelah proses nyilaki selesai selanjutnya membuat bakalan keris, dengan 

cara membuat pola pada seng sebab seng lebih mudah untuk dipotong dan 

digambar. Setelah pola jadi, ditempelkan pada besi yang akan dijadikan bakalan 

keris, kemudian digambar lalu dipotong sesuai dengan pola dengan menggunakan 

gergaji.  Sebelum dipotong menyisihkan sedikit bakalan keris untuk ganja dan 

pesi.  Dalam membuat pola ada dua macam yaitu bentuk leres (lurus) dan bentuk 

luk (berkelok). Besi bakalan yang sudah berpola tersebut ditempa lagi.  Penempaan 

ini juga melalui proses pembakaran, dan proses penempaannya dengan cara 

pangkal keris dibuat lebih tebal dari pada ujungnya.  Setelah penempaan selesai 

maka bilahan keris ditipiskan dengan cara ditempa bagian tepi dan kanannya. 

Proses ini dinamakan ngilap.  Seperti yang dikemukakan Sumintarsih (1990) 

“ngilap adalah menipiskan keris dengan memukul kanan kiri” (h. 98).  Penempaan 

dan pembakaran in berlangsung dua kali.  Kemudian dikikir lagi atau nyawati . 

Setelah bakalan selesai dibentuk diteruskan dengan membuat ricikan keris. 

Umpamanya, membuat bagian kembang kacang, bagian jalen, sogokan, kruwingan. 

Pada tahap pembuatan ricikan digunakan alat-alat seperti kikir, gerenda, pahat, dll. 

Perlu diperhatikan apabila membuat keris dengan dapur luk (berkelok) 

agar kelokan tampak sempurna maka, harus dibakar terlebih dahulu hal ini akan 

mempermudah dalam membentuk kelokan, apabila keris tersebut sudah jadi dan 

selesai digrabahi maka keris hampir jadi ini dinamakan Gatra. 

Gatra yang sudah jadi bentuknya masih kasar dan tidak rata, maka perlu 

dihaluskan. Alat-alat yang diperlukan untuk menghaluskan gatra antara lain: patar, 

kikir, ampelas, batu asah, gerinda dan tanggem.  

Setelah proses penghalusan selesai maka proses selanjutnya adalah 

menyepuh. Menurut Bambang Hasrinuksmo dan S. Lumintu (1988: 29) 

berpendapat bahwa Menyepuh adalah membuatnya menjadi tua, namun bukan 



berarti membuatnya menjadi tampak seperti keris lama.  Maksudnya adalah agar 

keris itu menjadi lebih kuat, lebih awet, lebih terpelihara dengan baik”. 

Sedangkan Sumintarsih (1990: 94) berpendapat “Menyepuh adalah setelah 

keris itu dibakar, pada saat keris itu berwarna merah membara diambil dari tungku 

dan dimasukkan (dicelup) ke dalam air. Inilah yang dinamakan menyepuh. 

Penyepuhan ini dilakukan berulang-ulang sampai keris tersebut benar-benar 

keras”. 

Dari pendapat  di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menyepuh adalah 

membakar keris hingga berwarna merah membara lalu dimasukkan ke dalam air 

secara berulang-ulang sampai keris tersebut benar-benar keras dan besinya agar 

kelihatan tua tampak seperti keris lama. 

  

4.  Pengertian Estetika  

Estetika dalam arti teknis ialah ilmu keindahan, ilmu mengenal kecantikan 

secara umum.  Kalau kita memandang dalam disekeliling kita maka kita akan 

menjumpai keindahan bunga-bunga mawar yang cantik, pemandangan yang 

permai, pemandangan laut  yang membentang luas di tepi pantai, alunan kicau 

burung merdu, lambaian nyiur di tepi pantai semua itu merupakan keindahan alam. 

Di samping keindahan alam, manusia berusaha menciptakan keindahan lewat 

karya-karya kesenian. Karya seni yang ia buat akan memancarkan keindahan lewat 

nilai-nilai yang ditangkap oleh indera kita.  Secara garis besar bahwa estetika 

bukan cara untuk menikmati tetapi usaha untuk memahami keindahan. 

Menurut The Liang Gie (1976:15) “aesthetica berasal dari kata Yunani 

aisthetika artinya hal-hal yang dapat diserap dengan panca indera.  Aisthesis 

artinya penyerapan indera (sense perception)”. Sedangkan menurut Hassan Shadily 

(1990: 101) “estetika adalah cabang filsafat yang menelaah dan menembus 

keindahan, cara menguji dan nisbah dari keindahan tersebut dengan perasaan dan 

tradisi atas penilaian dan apresiasi keindahan sebagai suatu kategori yang terpisah 

dari logika dan dan etika” . 

Nilai estetis yang melekat pada keris adalah kemampuan dari keris 

tersebut untuk dapat menimbulkan pengalaman estetis pada orang yang memakai 



maupun yang mengamatinya.  Dari si pemakai akan merasa memiliki kemantapan 

langkah dan lakunya karena merasa dalam penampilannya unsur keindahan yang 

melekat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pada dirinya.  Sedangkan pada 

si pengamat atau orang yang melihat baik secara langsung maupun tidak akan ada 

suatu perasaan khusus bila melihat orang yang memakai keris.  Dalam hatinya 

akan timbul perasaan khusus yang bertalian dengan nilai rasa keindahan.  

Suatu benda baik berupa gejala atatu ciptaan manusia dapat disebut 

sebagia benda estetis bila memiliki kapasitas untuk menimbulkan tanggapan estetis 

pada orang yang mengamatinya.  Ciri dan bentuk estetis yang terkandung dalam 

karya seni dikemukakan oleh De Witt H Parker dalam The Liang Gie (1976:46-47) 

menjadi 6 asas, yaitu  

1. Asas kesatuan utuh / The principle of organic unity  
Setiap unsur dalam sesuatu karya seni adalah perlu bagi nilai karya itu dan 
karya tersebut tidak memuat unsur-unsur yang tidak perlu dan sebaliknya 
mengandung semua yang diperlukan.  

2. Asas Tema /The principle of theme 
Dalam setiap karya seni terdapat satu atau beberapa ide induk yang unggul 
berupa apa saja (bentuk, warna, pola, irama, tokoh/makna yang menjadi titik 
pemusatan dari nilai keseluruhan karya itu). 

3. Asas Variasi menurut tema / The principle of thematic variation  
Tema dari sesuatu karya seni harus disempurnakan dan diperbagus dengan 
terus menerus agar tidak menimbulkan kebosanan.  Untuk itu diperlukan 
pengungkapan tema yang bervariasi tetapi tetap berpegang pada tema pokok. 

4. Asas keseimbangan / the principle of balance  
Keseimbangan adalah kesamaan dari unsur-unsur yang berlawanan atau 
bertentangan.  Dalam karya seni tidak harus diciptakan secara sama tetapi bisa 
juga berbeda-beda asalkan tetap selaras dan seimbang. 
 
 
 

5. Asas perkembangan / the principle of evolution  
Kesatuan dari roses yang bagian awal menentukan bagian-bagian awalnya 
menentukan bagian-bagian selanjutnya dan bersama-sama menciptakan suatu 
makna yang menyeluruh.  

6. Asas tata jenjang  
Asas ini merupakan penggabungan dan penyusunan yang tepat dari unsur-unsur 
dan asas-asas yang di atas dalam suatu karya seni agar karya seni itu bernilai 
estetis.  

 



Nilai estetis sebuah keris tidak lepas dari bagian-bagian yang membangun 

tata bentuk keris tersebut.  Adapun bagian pokok keris meliputi dapur, pamor, 

pesi, selut, mendak. 

Tujuan-tujuan mempelajari estetika menurut A.A.M. Djelantik, 1990:10) 

adalah sebagai berikut:  

1. Memperdalam pengertian tentang rasa indah pada umumnya dan tentang 
kesenian pada khususnya. 

2. Memperluas pengetahuan dan menyempurnakan pengertian tentang unsur-
unsur objektif yang membangkitkan rasa indah pada manusia atau yang 
berpengaruh atas pembangkitan tersebut. 

3. Memperluas pengetauan dan menyempurnakan pengertian tentang unsur-unsur 
subjektif yang berpengaruh atas rasa indah pada manusia atau yang 
berpengaruh atas kemantapan manusia menikmati keindahan sesuatu.  

4. Memperkokoh rasa cinta terhadap kesenian dan kebudayaan.  
5. Memupuk kehalusan rasa dalam manusia pada umumnya. 
6. Memperdalam pengertian tentang berkaitannya wujud kesenian dengan tata 

budaya dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.  
7. Memantapkan kemampuan untuk penilaian karya seni dan dengan jalan itu 

secara tidak langsung mengembangkan apresiasi seni di dalam masyarakat 
pada umumnya.  

8. Memantapkan kewaspadaan atas pengaruh-pengaruh yang negatif terhadap 
mutu kesenian dan terhadap kelestarian aspek-apsek tertentu bagi kebudayaan.  

9. Secara tidak langsung dengan bobot yang dibawakan dalam kesenian 
memperkokoh keyakinan dalam masyarakat akan kesusilaan, moralitas dan 
perikemanusiaan.  

10. Membangkitkan bakat pada diri sendiri akan berfalsafah, yang mana akan 
memberi wawasan yang luas dan bekal kehidupan spiritual pada kita. 

 

 

 

 

B.  Kerangka Berpikir 

 
Dalam penulisan ini kerangka pemikiran ditulis untuk mempermudah 

dalam penalaran dan masalah yang didasarkan pada tema, yang digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

Pengrajin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.  Skema Kerangka berpikir 

 
Dalam proses pembuatan keris tidak lepas dari perajin yang mempunyai 

ketrampilan dan keahlian. Selain perajin, bahan dan penggunaan alat juga 

mempengaruhi dalam proses pembuatan keris.  

Pemilihan bahan yang digunakan untuk membuat keris harus mempunyai 

persyaratan yaitu mempunyai titik pijar dan jika ditempa tidak mudah rusak. 

Peralatan juga merupakan unsur yang penting karena untuk mempermudah 

pekerjaan dalam membuat keris. 

Untuk menghasilkan keris yang bermutu seni tinggi perlu diperhatikan 

ketelitian, ketelatenan dan kecermatan dalam proses pembuatan keris sehingga 

bisa menghasilkan keris yang mempunyai estetika tinggi. 

* di dalam penelitian ini peneliti tidak mengulas daya magis. 

 

 

Alat yang digunakan   

Hasil Karya  

Pemilihan Bahan  

Proses Pembuatan 
Keris 

Estetika  
  

* Daya 
Magis  



 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Tempat dan Waktu Penelitian  

 

Penelitian ini dilaksanakan di Bibis Kulon Rt 02 Rw 17 Kelurahan Gilingan, 

Kecamatan Banjarsari Surakarta. Adapun alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan peneliti 

merasa tertarik dengan hasil-hasil karya keris yang sudah terkenal kualitasnya sampai ke 

mancanegara. Lokasi tersebut sangat strategis karena berada di pusat kota dan pusat 

keramaian jalur kendaraan yang mudah dijangkau. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Oktober 2005 sampai bulan Maret 2006. 

 
B. Bentuk dan Strategi Penelitian  

 
Berdasarkan pada permasalahan yang ada dan agar penelitian ini berjalan 

dengan lancar maka bentuk penelitian ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dapat dilakukan dengan 

mencari data penelitian dari orang-orang yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. 

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2001:3) berpendapat bahwa “Metode 

kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati ”.  

Paparan lain dikemukakan Bogdan dan Bliken (dalam Moleong, 2001:5) 

tentang metode kualitatif sebagai berikut:  

Metode diskriptif digunakan karena beberapa pertimbangan, pertama 
menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 
kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat 
hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka 
dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh 
bersama data terhadap pola-pola nilainya yang dihadapi.  
 



Seperti yang diungkapkan Nasution (1988:5) “Penelitian kualitatif pada 

hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi 

dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia 

strukturnya”. 

Sedangkan deskriptif merupakan bentuk penelitian yang digunakan untuk 

menjelaskan peristiwa yang terjadi pada saat sekarang sebagaimana adanya saat 

penelitian dilakukan. 

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal 

terpancang (embedded research). Sesuai dengan pendapat Sutopo (2002: 112) 

bahwa “Penelitan terpancang merupakan suatu langkah sebelum melakukan 

penelitian harus memilih dan menentukan variabel yang menjadi fokus utamanya 

namun tetap terbuka dengan sifat interaktif dan variabel utamanya”. Penelitian ini 

mempunyai objek tunggal maka strategi penelitian mengunakan strategi tunggal 

terpancang, disebut dengan tunggal karena penelitian diadakan pada satu lokasi 

saja dan disebut terpancang karena sebelum diadakan penelitian sudah 

direncanakan, apa yang diteliti dibatasi pada perumusan masalah yang menjadi 

objek kajian, yaitu mengetahui latar belakang pembuatan keris, untuk mengetahui 

bahan-bahan, alat-alat dan proses pembuatan keris, dan untuk mengetahui estetika 

pada bilah keris karya Suyanto di Bibis Kulon Rt 02 Rw 17 Kelurahan Gilingan, 

Kecamatan Banjarsari Surakarta. 

 
C.  Sumber Data 

 
Teknik penelitian merupakan salah satu unsur yang penting dalam 

penelitian, salah satunya yaitu sumber data.  Menurut Lofland dan Lofland dalam 

Moleong (2002: 112) “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain” 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Informan  

Moleong (2002: 90) menyatakan bahwa “Informan adalah orang yang 

dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian”.  Jadi 

yang disebut informan adalah orang-orang yang dipandang mengetahui tentang 



masalah yang dikaji peneliti yaitu mengenai latar belakang pembuatan keris, 

bahan-bahan dan alat-alat serta proses pembuatan keris, estetika bilah keris 

karya Suyanto di Bibis Kulon Rt 02 Rw 17 Kelurahan Gilingan, Kecamatan 

Banjarsari Surakarta. Orang-orang yang dapat memberikan informasi berupa 

kata-kata dan tindakan yang diperlukan dalam penelitian yang terdiri dari 

(Suyanto) pemilik dan pemimpin besalen  di Bibis Kulon Rt 02 Rw 17 

Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari Surakarta, para pegawai, serta 

informan tambahan yaitu Daliman selaku seorang seniman dan pemerhati serta 

pelestari keris. 

2. Dokumen  

Dokumen adalah sumber data yang merupakan bahan tertulis atau 

benda yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas. Dokumen yang 

ada dan bisa mendukung dari proses penelitian ini antara lain data monografi 

desa, peta desa yang fungsinya sebagai pelengkap untuk menjelaskan 

keberadaan wilayah penelitian secara menyeluruh dan  sebagian yang lain data-

data dokumen berupa foto-foto keris hasil karya Suyanto. 

3. Tempat dan Peristiwa 

Tempat dan peristiwa merupakan dua unsur pokok yang dijadikan 

sumber penghimpunan informasi dan data yang dilakukan dengan berbagai 

teknik, seperti pengamatan, wawancara dan dokumen. Sasaran pengamatan 

dalam penelitian ini adalah tempat yang dijadikan sumber data di Bibis Kulon 

Rt 02 Rw 17 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari Surakarta. Peristiwa 

yang dikaji yaitu proses pembuatan keris karya Suyanto di Bibis Kulon Rt 02 

Rw 17 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari Surakarta. 

 
D.  Teknik Sampling  

 
Teknik sampling (cuplikan) adalah suatu bentuk khusus atau proses bagi 

pemusatan atau pemilihan dalam penentuan yang mengarah pada seleksi.  (Sutopo, 2002: 

55). Proses pemilihan atau pemusatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memilih 

informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat memberikan 



informasi yang selengkap-lengkapnya. atau orang yang dijadikan sumber informasi 

dalam penelitian.  

Teknik yang dipergunakan dalam penelitian adalah purposive sampling sesuai 

dengan pendapat Patton dalam Sutopo (1988: 21-22) yang mengatakan bahwa: 

Purposive sampling di mana peneliti cenderung memilih informant yang 
dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan 
mengetahui masalahnya secara mendalam. Namun demikian, informant yang 
dipilih dapat menunjukkan informant lain yang lebih tahu, maka pilihan 
informant dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti 
dalam memperoleh data.  
 

Maka dari keterangan tersebut di atas maka peneliti memilih Suyanto sebagai 

key informant, selaku pemilik dan pemimpin besalen, serta informan-informan yang 

dianggap mengetahui bidang-bidang masing-masing. 

Pemilihan sampel ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu untuk 

mengetahui latar belakang pembuatan keris, bahan-bahan dan alat-alat serta proses 

pembuatan keris, estetika pada bilah keris karya Suyanto di Bibis Kulon Rt 02 Rw 17 

Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari Surakarta. Dalam penelitian ini, peneliti juga 

menganalisis 3 karya yang dihasilkan yang menurut peneliti cukup representatif untuk 

mewakili informasi yang dibutuhkan, karya yang peneliti analisis yaitu: keris dapur tilam 

upih, keris dapur pandawa, dan keris dapur sengkelat. 

 
E.  Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, 

yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.  Pengertian dari ketiga teknik di atas 

sebagai berikut:  

1. Observasi  

Penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan dan 

diharapkan bisa memperoleh data-data dari objek yang diteliti dan juga mendapatkan 

data yang otentik.  Menurut Sutopo (2002:64) “Teknik observasi digunakan untuk 

menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda, 

serta rekaman gambar”.   



Peneliti menggunakan pengamatan secara langsung dan berperan pasif 

di mana peneliti bisa melakukan observasi baik secara formal ataupun informal 

mengenai perilaku dan kondisi lingkungan penelitian, tetapi peneliti tidak 

terlibat dalam peran apapun, namun hadir dalam konteksnya, serta kehadiran 

peneliti di lokasi penelitian diketahui oleh yang diamati.  Melalui observasi 

langsung dan berperan pasif diperoleh data-data yang lengkap tentang suasana 

kerja, kelengkapan perlengkapan yang dipakai, proses pembuatan keris, wujud 

visual keris karya Suyanto di Bibis Kulon Rt 02 Rw 17 Kelurahan Gilingan, 

Kecamatan Banjarsari Surakarta.  

2. Wawancara / Interview 

Moleong (2001:135) “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.  

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu”.  

Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, di mana wawancara 

mendalam (in-depth interview) dapat dilakukan berkali-kali sesuai dengan keperluan 

peneliti dalam waktu dan konteks yang dianggap tepat untuk mengungkapkan dan 

mendapatkan data yang rinci, jujur dan mendalam dari informan dengan struktur yang 

tidak ketat tetapi dengan pertanyaan yang semakin terfokus dan informasi yang 

diperoleh semakin mendalam. 

Seperti yang diungkapkan Sutopo (2002:59) bahwa:  

Wawancara mendalam dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat open-ended, 
dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang 
tidak secara formal terstruktur, guna menggali pamandangan subjek yang diteliti 
tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi 
penggalian informasinya secara lebih jauh dan mendalam” 
 

Informan dalam wawancara adalah Suyanto selaku pemilik dan pemimpin 

besalen, para pegawai dan informan tambahan (Daliman), dengan teknik wawancara 

ini diharapkan dapat diperoleh data-data dari informan mengenai latar belakang 

pembuatan keris, bahan-bahan, alat-alat dan proses pembuatan keris, estetika bilah 

keris di Bibis Kulon Rt 02 Rw 17 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari 

Surakarta. 



3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah kumpulan arsip-arsip dan dokumen, baik berupa foto, 

gambar ataupun catatan yang diperoleh, yang ada kaitannya dengan penelitian 

yang dilakukan yaitu kerajinan keris.  Data yang diperoleh dari dokumen 

tersebut dari media cetak seperti, surat kabar, majalah, foto-foto, katalog 

ataupun buku-buku yang mendukung dalam penelitian ini.  Seperti yang 

diungkapkan Nasution (1988:85) “Dokumen terdiri atas tulisan pribadi seperti 

buku harian, surat-surat dan dokumen resmi”. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1984:21) menyatakan bahwa 

“Dokumen berarti pemberitahuan pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-

keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan referensi lain)”. 

Penelitian ini menggunakan sumber dokumen berupa foto yang 

berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian tentang keris karya 

Suyanto di Bibis Kulon Rt 02 Rw 17 Kelurahan Gilingan, Kecamatan 

Banjarsari Surakarta. 

 
F.  Validitas Data 

 
Validitas data menunjukkan mutu dari seluruh proses pengumpulan data yang 

diperoleh dalam suatu penelitian, mulai dari penjabaran konsep, sampai data yang 

diperoleh tersebut betul-betul siap dianalisa.  Maka validitas data dalam penelitian ini 

benar-benar sangat mutlak diperlukan, agar hasil penentuan benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya.  

Agar data-data dari penelitian ini benar-benar valid, maka pemeriksaan 

keabsahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:  

1. Triangulasi  

Menurut Moleong (2001:178) “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. 

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber di mana peneliti 

membandingkan data yang diperoleh dengan data yang lainya atau sumber lain untuk 



saling melengkapi sehingga diperoleh keabsahan data seperti yang diungkapkan 

Patton dalam Moleong (2001: 178) bahwa:  

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 
yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: (1) 
membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) 
membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 
dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-
orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang 
waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 
berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 
berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah, (5) 
membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 
 
Dari keterangan teknik triangulasi di atas maka peneliti dalam menguji 

validitas data menggunakan triangulasi sumber.  Triangulasi sumber dalam penelitian 

ini, yaitu dengan mengumpulkan dan membandingkan data dari Suyanto selaku 

pemilik dan pemimpin  dengan pegawai, antar pegawai dengan pegawai, 

membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan, serta untuk 

lebih menjamin kevaliditasnya data, peneliti membandingkan data dari informan 

tambahan yaitu Daliman selaku seniman, pemerhati dan pelestari keris dengan 

Suyanto selaku pemilik besalen keris.  

2. Review Informant 

Review informant diartikan sebagai pemeriksaan kembali data yang telah 

terkumpul terhadap sumber-sumber informasi untuk mendapatkan ketepatan dari data 

yang telah disusun. Sutopo (2002:35) mengemukakan bahwa “Laporan penelitian 

direview oleh informan (khususnya key informant) untuk mengetahui apakah yang 

ditulis merupakan suatu yang disetujui oleh mereka”. 

Maka dari itu data yang disusun kemudian perlu dikomunikasikan dengan 

informan pokok (key informant) yaitu Suyanto selaku pemimpin dan pemilik besalen 

sehingga data dapat tercapai dengan tepat. 

G.  Analisis Data  

 

Analisis data adalah cara atau strategi dan langkah pemikiran lebih lanjut, dari 

penelitian untuk mencari jawaban dan kesimpulan dari berbagai data yang diperoleh 



sehingga bentuk-bentuk mendapatkan data yang valid dari kesimpulan yang ada. Menurut 

Patton dalam Moleong (2002: 103) “Analisa data merupakan upaya mencari data, 

mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data 

yang diperoleh”. 

Dalam proses analisis data terdapat tiga jenis komponen, yakni reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.  Tiga komponen tersebut 

terlihat dalam proses yang saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.   

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan flow model of analysis (model 

alir). Menurut Miles dan Huberman (1992:19) bahwa “Reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan sebagai satu jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah 

pengumpulan data. Proses analisis data terdiri dari tiga komponen yaitu sebagai berikut:  

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan.  Menurut Sutopo (2002:92) “Reduksi data adalah 

bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek., membuat fokus, 

membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga 

simpulan penelitian dapat dilakukan”. 

Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang penelitian, bahkan 

prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data darinya, reduksi data 

sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan meski mungkin tidak disadari 

sepenuhnya, yaitu seleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan membuang data-data 

yang tidak perlu, sehingga diperoleh data yang sesuai dengan rumusan masalah. 

2. Penyajian data 

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun  yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.   

Menurut Sutopo (2002:92) “Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi, 

deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat 

dilakukan. Sajian data merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan 

sistematis”. 



3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan salah satu alur yang 

terakhir dalam menganalisis data.  Pada tahap ini peneliti ditekankan memeriksa 

kembali kesimpulan-kesimpulan awal sejak pengumpulan data sampai merumuskan 

kesimpulan akhir, dengan usaha yang lebih luas dengan melakukan replikasi dalam 

satuan data yang lain.   

Jadi secara keseluruhan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitan 

ini adalah model analisis mengalir (flow model of analysis) yaitu saling terjadinya tiga 

komponen analisis yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan alasan sebagai 

berikut:  

a. Karena permasalahan yang diteliti merupakan studi kasus tunggal.  

b. Tempat diadakan penelitian hanya  satu tempat saja yaitu di Bibis Kulon Rt 02 

Rw 17 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari Surakarta. 

c. Komponen-komponen utamanya sifatnya sejajar dari proses reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dari awal sampai akhir 

penelitian sejajar. 

 

 

 

 

 

 

Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (terjemahan Tjetjep 

Rohendi Rohidi) bahwa komponen-komponen analisis model mengalir tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Bagan 2: Analisis data Model Alir   
(Miles dan Huberman terjemahan Tjetjep Rohendi R. 1992: 18) 

H.  Prosedur Penelitian  

 

Prosedur penelitian ini berfungi untuk mempermudah penulisan laporan 

penelitian yang penulis lakukan, atau disebut juga tahap-tahap atau langkah-langkah yang 

ditempuh  dalam suatu penelitian.  Sedangkan prosedur yang akan ditempuh adalah:  

1. Tahap Pra lapangan Persiapan  

Tahap yang pertama ini adalah tahap persiapan sebelum terjun ke lapangan 

dan membuat rencana penelitian dan mempersiapkan semua alat dan materi yang 

digunakan di dalam penelitian, antara lain:  

a. Memilih dan menentukan lokasi penelitian  

b. Mengurus perijinan penelitian.  

c. Mengadakan survay awal. 

d. Memilih semua perlengkapan penelitian.  

2. Tahap Observasi Lapangan  

Pada tahap ini yang akan diliput segala aktivitas di lapangan, guna 

mengetahui keadaan objek penelitian secara langsung dengan maksud: 

a. Memahami latar belakang penelitian serta persiapan diri.  

b. Mendapatkan data selengkap mungkin dengan cara melibatkan secara langsung 

dalam kancah penelitian tersebut. 

3. Tahap Analisis Data  

Pada proses pencarian data sebelumnya meliputi, observasi lapangan  

dilanjutkan dengan analisa data yang diperoleh setelah data secara global dan masih 

mentah dikumpulkan dari kancah, tahap berikutnya adalah pengolahan data tersebut 

kemudian dianalisis. 

4. Penyusunan Laporan Penelitian    



a. Menyusun laporan awal  

b. Review laporan  

c. Perbaikan laporan serta menyusun laporan akhir. 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN  

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian  

  
Surakarta merupakan kawasan di mana kesenian dan kebudayaan hidup 

dan berkembang dengan pesat, dengan pola kehidupan masyarakat yang terlihat 

berbudaya dalam kesehariannya yang sarat dengan tata krama dan sopan santun 

yang dalam bahasa Jawa sering disebut unggah-ungguh. Peninggalan-peninggalan 

sejarah yang mengandung nilai seni dan budaya masih terlihat di Surakarta seperti: 

seni tari, ketoprak, wayang kulit, wayang wong, seni batik, seni lukis, seni musik, 

seni ukir, dan seni perkerisan yang semuanya terjaga keberadaannya. 

Surakarta juga terkenal dengan sebutan kota Solo. Kota Solo dilintasi oleh 

sungai besar yaitu sungai Bengawan Solo. Sungai tersebut pada masa kerajaan 

Pajang, Mataram dan Surakarta sangat berperan sekali sebagai sarana transportasi 

pada masa itu, sekaligus sebagai urat nadi tempat berkembangnya kebudayaan di 

Surakarta. Terbukti ditemukannya fosil di Sangiran yang letaknya kurang lebih 20 

km sebelah utara kota Solo dan lokasi tersebut ditepian sungai Bengawan Solo. 

Peranan sungai Bengawan Solo sebagai sarana transportasi perdagangan 

menunjukkan bahwa kota Solo dulunya adalah kota di mana bercampurnya para 

pedagang di kota-kota lain sehingga terjadilah akulturasi budaya Jawa Tengah. Di 

bidang pertanian di Solo sangat maju, karena kota Solo dan sekitarnya sangat 

subur karena diapit oleh tiga buah gunung berapi yaitu gunung Merapi, gunung 

Merbabu dan Gunung Lawu. 

Sebagai kota budaya banyak sekali kegiatan-kegiatan seni budaya 

berlangsung di kota ini, mulai dari acara-acara ritual adat sampai pertunjukan 

kesenian, yang mana menjadi aset besar bagi kota Solo sebagai pendapatan daerah 

melalui bidang pariwisata. Di kota ini juga banyak tempat-tempat yang menjadi 



pusat-pusat kerajinan seni termasuk seni perkerisan. Beberapa waktu belakangan 

ini sering diadakan acara yang berhubungan dengan perkerisan seperti: pameran 

pusaka dan benda-benda bertuah yang berlangsung di Sitingggil Keraton pada 

tanggal 17 Maret sampai 16 April 2006 serta semakin maraknya ulasan-ulasan 

tentang dunia perkerisan di media cetak maupun media elektronika. 

Hal ini sangat menarik mengingat perkerisan di wilayah Surakarta pernah 

mengalami perkembangan pesat pada masa kejayaan keraton Pajang, Kartosura, 

dan Surakarta Hadiningrat, sehingga berakibat terlestarikannya dunia perkerisan. 

Surakarta yang berpenduduk padat hanya beberapa orang yang masih 

melestarikan dan mendalami seni tosan aji khususnya keris yang sekarang 

tergolong langka diantaranya berada di daerah Sorogenen, Palur, Perumahan RC 

dan Gilingan. 

Gilingan merupakan salah satu perkampungan yang ada di wilayah 

Surakarta yang masuk wilayah Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta. 

Kelurahan Gilingan keseluruhan wilayahnya terdiri dari 7 kampung yaitu 

kampung, Bibis Wetan, Bibis Kulon, Rejosari, Margorejo, Cinderejo Lor, 

Cinderejo Kidul dan kampung Gumbunggung. 

Lokasi kelurahan Gilingan berbatasan dengan kelurahan-kelurahan 

lainnya, yaitu pada sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Nusukan. Sebelah  

selatan berbatasan dengan kelurahan Setabelan, sedangkan sebelah barat kelurahan 

ini bersebelahan dengan kelurahan Manahan dan pada sisi timur wilayah kelurahan 

Gilingan berbatasan dengan kelurahan Tegalharjo. Wilayah kelurahan Gilingan 

terbagi ke dalam 7 kampung yang terdiri dari kampung Bibis Wetan yang memiliki 

3 RW, kampung Bibis Kulon yang terdiri dari 3 RW, kampung Rejosari yang 

terdiri dari 3 RW, kampung Margorejo 3 RW, Cinderejo Lor 3 RW, Cinderejo 

Kidul 3 RW dan kampung Gumunggung 3 RW. Dari seluruh seluruh wilayah 

kelurahan dapat dimengerti bahwa Gilingan yang terbagi ke dalam 7 kampung 

memiliki 21 RW.  

Jumlah penduduk kelurahan menurut data monografi seluruhnya 21.857 

jiwa yang terdiri dari 10.690 jiwa jenis kelamin laki-laki dan sisanya jiwa yang 



berjenis kelamin wanita. Keseluruhan jiwa tersebut terangkum ke dalam cakupan 

kepala keluarga sebanyak 4.729 KK yang tersebar di sekitar 21 RW.  

Sumber mata pencaharian sehari-hari penduduk setempat tidak sama atau 

bervariasi antara lain buruh industri, buruh bangunan, pedagang, pengangkutan, 

PNS/ABRI, pensiunan, pengrajin. Pengrajin yang terdiri dari pengrajin kayu, 

pengrajin batu, dan pengrajin keris. 

Daerah Gilingan terdapat satu pengrajin keris yaitu bapak Suyanto yang 

terletak di kampung Bibis Kulon Rt 02 Rw 17 Kelurahan Gilingan Kecamatan 

Banjarsari Surakarta yang sudah dikenal oleh masyarakat luas karena hasil 

karyanya yang banyak diminati oleh masyarakat pecinta keris.  

 

1. Deskripsi Kerajinan Keris Suyanto di Bibis Kulon Rt 02 Rw 17 Kelurahan 

Gilingan Kecamatan Banjarsari Surakarta  

 
Kerajinan keris milik M.Ng Suyanto Wiryocurigo yang terletak di Rt 02 

Rw 17 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Surakarta merupakan salah satu 

industri kerajinan keris yang masih bertahan sampai sekarang. Letak industri 

kerajinan keris sangat strategis karena dapat dilalui oleh  transportasi umum, 

sehingga memudahkan konsumen untuk berkunjung ke industri kerajinan keris 

tersebut.  

Suyanto mulai memproduksi keris mulai tahun 1986 dengan berbekal 

ketrampilan, pengetahuan dan kemahiran yang ia peroleh dari Paguyuban Bowo 

Raos Tosan Aji. Dalam proses pembuatan sebilah keris beliau tidak meninggalkan 

pakem-pakem perkerisan yang telah ada dan beliau memiliki beberapa tenaga kerja 

untuk membantu dalam proses pembuatan keris sebanyak 4 orang, yang terdiri 

dari: 

a. Eko Saputro (28 tahun), sebagai tukang tempa. 

b. Eko Purnosengkowo (27 tahun), sebagai tukang bagian pembakaran. 

c. Sarjono (35 tahun), sebagai tukang tempa. 

d. Djaelani (35 tahun), sebagai tukang membuat ricikan. 



Untuk memperkenalkan hasil kerajinan keris pada masyarakat luas. Bapak 

Suyanto sering mengadakan pameran baik di dalam daerah maupun di luar daerah, 

adapun pameran yang pernah ia ikuti antara lain:  

1. Pameran Tosan Aji dan Sarasehan Seni Tosan Aji di Bentara Budaya pada 

tanggal 21-28 Agustus 1996. 

2. Pameran Pusaka Madiun dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten 

Madiun ke 436 pada tanggal 20-22 Juli 2004. 

3. Pameran dan Sarasehan Seni Kriya Keris Di Aula Perpustakaan Nasional RI 

tanggal 3-4 Agutus 1991. 

4. Pameran Keris di Sekaten 2006 pada tanggal 17 Maret – 16 April 2006. 

 

B. Latar Belakang Berdirinya Kerajinan Keris Suyanto 

 

M.Ng Suyanto Wiryocurigo merupakan salah satu perajin yang masih 

memproduksi seni kerajinan tosan aji khususnya keris. Tempat memproduksi keris 

karya Suyanto terletak di Bibis Kulon Rt 02 Rw 17 Kelurahan Gilingan Kecamatan 

Banjarsari Surakarta. Pada awal karirnya, beliau berprofesi sebagai karyawan 

Danliris (salah satu perusahaan tekstil di Surakarta) bagian mesin pada tahun 

1975. Di tengah kesibukannya bekerja beliau selalu meluangkan waktu untuk 

berdiskusi dengan teman-teman mengenai seluk beluk keris. Lambat laun beliau 

mulai tertarik dan senang dengan dunia keris.   

Beliau kemudian menjadi anggota perkumpulan pecinta keris di Bowo 

Raos Tosan Aji yang dikoordinir oleh pihak Kebudayaan Jawa Tengah yang 

bertempat di Sasono Mulyo yang sekarang berganti nama PASUPATI (Paguyuban 

Sutresna Pangrukti Tosan Aji Surakarta Hadiningrat) yang beralamat di Jl 

Bhayangkara 62 Surakarta. Oleh perkumpulan itu pula beliau mendapatkan 

sertifikat yang diakui dirinya sebagai ahli keris.  

Hilangnya empu di Surakarta membuat risau ketua Pusat Kesenian Jawa 

Tengah (bapak Sujono Humardani), maka Sujono Humardani mencoba 

menghidupkan kembali pembuatan keris di Surakarta dengan memanggil beberapa 

ahli keris di Paguyuban Bowo Raos Tosan Aji diantaranya adalah bapak Suyanto, 



karena senang dengan dunia keris maka beliau beralih profesi menjadi pande keris 

di ASKI.  

Banyak orang yang memuji garapan kerisnya yang sangat bagus maka 

beliau berkeinginan untuk membuat besalen di tempat tinggalnya. Niat tersebut 

tersampaikan dengan berbekal ketrampilan, pengetahuan dan kemahiran akhirnya 

beliau mendirikan besalen di depan rumah tempat tinggalnya dengan berdirinya 

usaha tersebut maka dapat meningkatkan perekonomian hidupnya karena dengan 

modal Rp 200.000,00 beliau dapat menjual hasil karyanya seharga Rp 500.000-

Rp2.500.000,00.  Usaha tersebut terus berkembang dengan banyaknya konsumen 

yang memesan hasil keris beliau.  

Pada tahun 1996 beliau menerima anugerah dari pihak keraton Solo yaitu 

memberikan gelar Mas Ngabehi Suyanto Wiryocurigo, atas jasa beliau dalam 

kiprah pelestarian seni perkerisan di kota Solo. Pada tahun 2005 beliau juga 

mendapatkan penghargaan dan pengakuan sebagai Mpu Pande Keris dari Kamar 

Dagang dan Industri Indonesia Ikatan Pencak Silat Indonesia Panasonik Gobel 

Indonesia. Dari beberapa penghargaan tersebut maka beliau sampai sekarang 

berprofesi sebagai seorang empu yang terbilang sukses. 

 Banyak konsumen yang datang membeli karya-karyanya, mereka berasal 

dari kota-kota besar seperti Jakarta, Surakarta, Semarang sampai ke negara 

tetangga yaitu Malaysia.  

 

C. Bahan dan Alat yang digunakan dalam Proses Pembuatan Keris 

 

Pada dasarnya dalam setiap kegiatan seni, perajin tidak terlepas dari 

adanya pemilihan bahan dan penggunaan peralatan, demikian juga dalam 

pembuatan keris, selain menguasai peralatan dibutuhkan juga keahlian dan 

ketrampilan dalam menciptakan karya.  Agar bahan dan peralatan yang digunakan 

dalam pembuatan keris lebih jelas maka dijelaskan satu persatu. 

 

1. Bahan Baku 

Dalam proses pembuatan keris bapak Suyanto tidak terlepas dari bahan-

bahan yang digunakan meskipun bahan tersebut sebagian sulit didapat. Dalam hal 

ini sebagai contoh bahan meteorit sebagai pembentuk pamor, harus mengganti 



dengan menggunakan nikel. Untuk mendapatkan nikel yang benar-benar 

berkualitas baik sangatlah sulit pada masa sekarang ini, pada umumnya nikel yang 

didapat dari toko besi banyak mengandung karbon atau kotoran, untuk digunakan 

sebagai pamor maka nikel tersebut harus dibersihkan dulu dengan cara dibakar dan 

ditempa berkali-kali hingga hilang kotorannya begitu juga bahan lainnya besi dan 

baja. Sulitnya untuk mencari bahan untuk membuat keris dan cara pengerjaannya 

maka keris tidak dapat diproduksi secara massal. 

Bahan-bahan untuk membuat sebilah keris terdiri dari: 

a. Bahan Utama  

1) Besi  

Besi yang digunakan adalah besi murni. Besi murni, besi bagian 

permukaannya berwarna agak terang dan pada bagian ototnya jika dipotong 

berserat putih. Bahan baku yang berupa besi sangat sulit didapatkan karena pada 

umumnya besi murni pada masa sekarang sudah dicampur dengan besi yang 

banyak mengandung karbon (kotoran). Besi yang dibutuhkan dalam membuat keris 

sebanyak 15 kilogram. 

2) Baja  

Baja digunakan untuk membuat keris karena mengandung kekuatan dan 

ketajaman keris. Baja memiliki titik pijar lebih lama dibanding dengan besi, untuk 

memilih baja yang baik dengan melihat bagian permukaannya yaitu hitam 

mengkilat dan memiliki serat yang padat dan kelihatan tajam. Baja sebelum 

digunakan untuk membuat keris diproses dahulu yaitu dengan cara dibakar dan 

ditempa hingga bersih. Baja yang digunakan sebanyak 0,5 kg. 

3) Arang Kayu Jati  

Arang kayu yang digunakan adalah arang kayu jati karena arang kayu jati 

mempunyai bara api yang panas, arang kayu jati yang digunakan sebanyak 300-

400 kg. 

 



 

Gambar 10. Arang Kayu Jati 
(Dokumentasi oleh Estri Ristianingrum: 2006) 

 
b. Bahan Tambahan  

1) Nikel  

Nikel digunakan untuk pembuatan pamor karena mudah didapatkan dari 

pada batu meteorit. Batu meteor sulit didapatkan, bahan ini hampir punah 

keberadaannya, maka untuk membuat pamor keris menggunakan logam nikel, 

karena selain mudah didapatkan juga memiliki kelebihan diantaranya mudah lekat 

dengan bahan lain apabila dibakar dan ditempa. Nikel sebelum digunakan sebagai 

bahan pembentuk pamor terlebih dahulu diproses melalui pembakaran dan 

penempaan agar kotorannya hilang. Nikel yang digunakan sebanyak 100 gram.  

  
 

Gambar 11. Nikel, Baja dan Besi    
(Dokumentasi oleh Estri Ristianingrum: 2006) 

Besi  

Baja   

Nikel    



c. Bahan Finishing  

Bahan finishing terdiri dari menyepuh dan mewarangi  

1) Menyepuh 

Bahan yang digunakan untuk menyepuh terdiri dari : 

(a) Garam 2 kg 

(b) Belerang 3 kg  

(c) Air 1 liter  

2) Mewarangi  

Bahan yang digunakan mewarangi terdiri dari: 

(a) Air jeruk nipis murni (tidak tercampur dengan air tawar) 1 liter. 

(b) Bubuk warangan (arsenic) 30 gram. 

 

Gambar 12. Bahan untuk Mewarangi    
(Dokumentasi oleh Estri Ristianingrum: 2006) 

 

2. Alat yang digunakan dalam Pembuatan Keris  

 

Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan keris dikerjakan secara 

manual yaitu dengan mengandalkan tenaga manusia. Akan tetapi ada kalanya 

digunakan peralatan yang digerakkan dengan motor listrik misalnya gerenda listrik 

serta bor listrik dengan pertimbangan hasilnya akan lebih cepat, lebih mudah dan 

aman sedangkan alat yang baku seperti: paron, palu, harus tetap seperti yang 

dahulu kala (tradisional). Peralatan yang digunakan dalam pembuatan keris antara 

lain:  



a. Alat-alat untuk Menempa (Membersihkan Karat) terdiri dari : 

1) Palu (Martil)  

Palu (martil) terbuat dari besi baja, dengan tongkat pegangan dari kayu 

jati, alat ini memiliki berat 6 kg, 3 kg, 1 kg. Palu 6 kg berfungsi untuk menempa 

besi pertama kali dan untuk menempa kodokan setelah proses pembakaran. Palu 3 

kg berfungsi untuk menempa baja dan pamor setelah proses pembakaran. Palu 1 kg 

berfungsi untuk menempa nikel dan ganja setelah proses pembakaran.  

 

Gambar 13. a. Palu 6 kg; b. Palu 3 kg; c.  Palu 1 kg. 
(Dokumentasi oleh Estri Ristianingrum: 2006) 

2) Paron (Landasan Tempa)  

Paron (landasan tempa) terbuat dari besi baja, dengan ukuran besar. 

Fungsi alat ini untuk meletakkan bahan baku keris dari proses pembakaran 

kemudian ditempa di atas landasan (paron). Paron memiliki berat 300 kg. 

 
 

Gambar 14. Landasan (Paron) 
(Dokumentasi oleh Estri Ristianingrum: 2006) 

a 
b 

c 



3) Sapit   

Sapit adalah sebuah catut besar terbuat dari besi baja, memiliki tungkai 

yang panjang tidak seperti catut pada umumnya. Fungsi alat ini untuk menjepit 

besi yang sedang dibakar.  

 

Gambar 15. Sapit 
(Dokumentasi oleh Estri Ristianingrum: 2006) 

 

b. Alat untuk Memotong 

1) Paju   

Paju adalah alat untuk memotong besi. Terbuat dari besi baja dengan 

tongkat pegangan terbuat dari bambu memiliki ukuran yang panjang.  

 

Gambar 16. Paju 
(Dokumentasi oleh Estri Ristianingrum: 2006) 

 

 



2) Gergaji  

Gergaji terbuat dari besi dan baja. Bentuknya tidak berbeda jauh dengan 

gergaji besi, alat ini banyak dijual di toko-toko besi. Fungsi  dari alat ini untuk 

memotong bahan baku keris, sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. 

 
 Gambar 17. Gergaji Besi 

(Dokumentasi oleh Estri Ristianingrum: 2006) 
 

c. Alat untuk Membentuk Keris (Ricikan Keris) terdiri dari:  

1) Tanggam  

Tanggam adalah alat untuk menjepit keris dalam proses pemotongan dan 

pengikiran agar mudah dikerjakan. 

 

 

Gambar 18. Tanggem  
(Dokumentasi oleh Estri Ristianingrum: 2006) 



2) Tatah  

Tatah adalah alat untuk menatah, membuat alur-alur. Terbuat dari besi 

baja yang memiliki ukuran bermacam-macam. 

 

Gambar 19. Tatah 
(Dokumentasi oleh Estri Ristianingrum: 2006) 

 

3) Kikir  

Berguna untuk membuat ricikan. Terbuat dari besi baja, bentuknya 

bermacam-macam ada yang berukuran kecil, sedang dan besar.  

 

Gambar 20. Kikir 
(Dokumentasi oleh Estri Ristianingrum: 2006) 

 
4) Gerinda  



Gerinda digunakan untuk menghaluskan permukaan yang masih kasar. 

Gerinda digerakkan dengan mesin. 

 

Gambar 21. Gerinda 
(Dokumentasi oleh Estri Ristianingrum: 2006) 

 
5) Bor  

Alat untuk melubangi gonjo. Bahan terbuat dari baja, ukuran mata bornya 

bermacam-macam dan dapat diganti. Bor digerakkan dengan listrik 

         

Gambar 22. Bor   
(Dokumentasi oleh Estri Ristianingrum: 2006) 

 

 

 

 

 

d. Alat untuk Marangi (Membersihkan Keris)  



1) Wungkal (Batu Asah) 

Wungkal (batu asah) berguna menajamkan bilah keris dan menghaluskan 

bilah keris. Terbuat dari batu alam atau buatan banyak dijual di toko besi. 

 

Gambar 23.  Wungkal (Batu Asah) 
(Dokumentasi oleh Estri Ristianingrum: 2006) 

 

D. Proses Pembuatan Keris  

Proses pembuatan sebilah keris diawali dengan mempersiapkan bahan 

baku, mempersiapkan alat, proses penempaan, anggrabahi, membuat ricikan,  

finishing (menyepuh dan mewarangi).  

 

1. Mempersiapkan Bahan Baku  

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sebilah keris adalah: 

a. Besi seberat 15 kg dengan ukuran panjang 13 cm lebar 2 cm dan ketebalan 6 

mm.  

b. Baja seberat 0,5 kg gram dengan ukuran panjang 13 cm lebar 2 cm dan 

ketebalan 6 mm.  

c. Nikel seberat 100 gram dengan ukuran panjang 13 cm lebar 2 cm dan ketebalan 

3 mm.  

d. Arang kayu jati seberat 400 kg. 

 

 

2. Mempersiapkan Alat  



Alat yang digunakan dalam membuat sebilah keris terdiri dari:  

a. Palu   g.  Tatah  

b. Paron    h.  Kikir 

c. Sapit   i.  Gerinda  

d. Paju   j.  Bor  

e. Gergaji besi   k.  Wungkal (batu asah) 

f. Tanggam     

   

3. Proses Penempaan 

Proses penempaan merupakan awal kegiatan membuat keris. Proses 

penempaan keris terdiri dari :  

a. Masuh (Mbesot) 

Masuh (mbesot) adalah proses pembakaran dan penempaan besi hingga 

besi tersebut bersih dari kotoran sehingga mendapatkan besi yang murni. Besi 

yang telah dibesot akan susut menjadi 2/3 dari berat semula.  

Besi dibersihkan dahulu dari berbagai kotoran/karat, dengan cara besi 

dimasukkan ke dalam perapian, bara api terus dipompa hingga besi membara dan 

memercikkan api, setelah besi menyala, besi diangkat dari perapian dengan 

menggunakan sapit kemudian diletakkan di atas paron. 

Besi yang membara ditempa kuat-kuat dengan pukul besi ukuran 6 kg 

hingga padam bara apinya. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam tungku yang terus 

membara. Penempaan dilakukan berulang-ulang hingga akhirnya besi menjadi liat 

dan tidak mengeluarkan percikkan bunga api.  

Besi setelah dimasukkan ke dalam bara api lalu dibagi dua potong 

memanjang yang sama ukurannya. 

Tanda besi yang sudah bersih: 

a. Ditempa terasa liat. 

b. Ketika dimasukkan dalam tungku, nyalanya kekuningan. 

c. Ketika ditempa tidak memercikkan pijar api.. 



  

Gambar 24. Proses Membakar Besi  
 

 

 

Gambar 25. Proses Menempa Besi  
 

 

b. Mencampurkan antara Besi dengan Nikel menjadi Lapisan Pamor 

Setelah mendapatkan dua batang besi yang sudah bersih dari kotoran dan 

satu batang nikel yang sudah dibesot, bahan-bahan tersebut ditumpuk jadi satu, 

nikel diletakkan di tengah, lalu ketiganya diikat dengan kawat paling sedikit tiga 

tempat ikatan, tumpukan yang telah diikat dengan kawat sering disebut dengan 

bandelan. 



Bandelan tersebut dibakar di atas tungku hingga membara kemudian 

diangkat diletakkan di atas paron untuk ditempa berkali-kali hingga nikelnya luluh 

menjadi satu  dengan besi. Luluhnya nikel dengan besi disebut saton. 

Besi saton kemudian ditempa lagi hingga menjadi panjang untuk 

selanjutnya dipotong menjadi 2 memanjang, kemudian dipotong lagi menjadi 4 

lempengan yang ukurannya sama. Memotong besi saton dengan cara ditengah-

tengah tiap lempengan dibuat garis yang agak dalam tetapi tidak sampai 

putus/tembus (digethet). Pada gethetan itulah bilahan tadi dilipat dan kemudian 

masing-masing diselipkan menjadi tumpukan-tumpukan yang saling menghimpit 

pada lipatan dengan susunan yang rapi. 

Tumpukan dibakar hingga membara kemudian ditempa berkali-kali hingga 

terpadu dan membentuk lempengan baru yang pipih dan rata.  

Lempengan yang sudah pipih dan rata dibakar lagi kemudian dipotong 

menjadi 4, ditengah-tengah bilahan dibuat gethetan . Lipat dan disusun seperti 

semula. Setelah disusun rapi kemudian dibakar lagi dan ditempa hingga 

membentuk lempengen  lagi.  

Setiap kali membuat lipatan harus dihitung. Lipatan pertama berarti 

pamornya dua lapis, lipatan kedua berarti pamornya empat lapis, lipatan ketiga 

berarti pamornya delapan lapis, lipatan keempat berarti pamornya enam belas 

lapisan dan seterusnya menurut yang dikehendaki. Pada tahap ini perlu 

diperhatikan kekuatan besi, kalau memang besinya hanya kuat beberapa lapisan 

tidak boleh dipaksakan. 

Banyak sedikitnya lipatan tergantung dari kualitas besi yang digunakan. 

Besi dengan mutu bagus bisa dilipat lebih banyak dibandingkan yang bermutu 

kurang bagus, yang tentu saja nantinya mempengaruhi kualitas pamor yang 

dihasilkan.  



 

Gambar 26. Proses Mencampur Besi dan Nikel menjadi Lapisan Pamor 
 

 

 

Gambar 27. Proses Pemotongan Saton  
 



c. Membentuk Kodokan Bilah Keris 

Setelah proses mencampurkan pamor selesai, maka dilanjutkan dengan 

membentuk kodokan dengan cara lapisan pamor dipotong menggunakan gergaji 

menjadi 3 bagian. Bagian yang paling kecil untuk membuat ganja, 2 bagian dengan 

ukuran sama panjang disusun bersama baja pipih seberat 0,5 kg dengan ukuran 

sama panjang dengan saton dengan posisi baja berada di tengah-tengah, kemudian 

diikat dengan kawat. 

Selanjutnya tumpukan bahan-bahan keris dibakar lagi hingga membara dan 

luluh, seperti permulaan dan memalunya secara bolak-balik supaya tebal pamornya 

sama dan bajanya di tengah-tengah. Pada pangkal calonan keris agak tebal, pada 

ujungnya agak tipis. 

Tahap selanjutnya dibuat pola dasar atau kodokan dengan bantuan mal 

yang terbuat dari kertas atau seng untuk mempermudah pembentukan bilah keris. 

Setelah baja dan bahan pamor dibentuk sesuai pola dengan gergaji. Pembentukan 

bilah keris di sini sesuai dengan pakem perkerisan yang telah ada dan dapur yang 

telah ditentukan. 

 

Gambar 28. Pembuatan Kodokan  
 



Setelah menjadi calon keris, maka akan ditentukan apakah keris yang 

dibuat itu keris lurus atau keris luk. Jika keris lurus maka pekerjaan memberi 

bentuk dapat langsung dimulai, tetapi kalau membuat keris luk maka proses 

pembuatan luk harus lebih dahulu dilakukan. Caranya membuat luk adalah dengan 

memanasi bagian luk lalu ditempa tahap demi tahap. Setiap membuat luk baru 

dilakukan pemanasan dan penempaan. Pembuatan luk dimulai dari luk pertama, 

dibagian dekat pangkal keris, baru kemudian luk kedua, ketiga dan seterusnya. 

d. Membuat Gonjo 

Mula-mula calon gonjo dibentuk menurut panjang pangkal keris, 

kemudian dibor di bagian tengah, gonjo dibuat sesuai dengan pesi keris. Bila 

sudah sesuai, gonjo dipasang dan dilekatkan di bagian pangkal keris agar tidak 

goyang atau longgar. Baru setelah itu dibentuk gonjo  diperhalus sesuai dengan 

bentuk bagian sor-soran keris.  

Setelah gonjo selesai dibuat maka digabungkan dengan bilah keris dan 

ditempa sehingga betul-betul menyatu. Jadilah bakalan keris yang masih kasar 

dinamakan gatra, dan besi gatra ini siap digrabahi dengan demikian selesailah 

proses penempaan pada pembuatan keris.  

 

4. Anggrabahi  

Tahap selanjutnya adalah proses penghalusan, calonan keris mula-mula 

dibentuk dengan menggunakan gerinda kasar atau kikir kasar agar lebih mudah 

pembentukannya. Pengikiran atas calon keris itu mengikuti pola bentuk dasarnya. 

Bagian ditengah bilah keris dibuat tebal, sedang di bagian tepinya lebih tipis. 

Ketipisan dari sisi kiri dan sisi kanan harus seimbang. Pekerjaan ini yang disebut 

anggrabahi.  

5. Membuat Ricikan  



Tahap selanjutnya adalah membentuk ricikan bagian depan yang mula-

mula adalah gandiknya, kembang kacang, jalen, lambe gajah, pejetan sogokan, 

sodo atau lidi, tikel alis, dan  jenggot. Kemudian tumpengan, sogokan belakang, 

kruwingan, pancadan dan tumpukan antara bilahan dengan gonjo, dan greneng. 

Pada tahap pembuatan ricikan digunakan alat seperti kikir, gerinda, pahat besi dan 

mesin bor. Ricikan bagian depan dikerjakan terlebih dahulu baru kemudian 

mengerjakan ricikan bagian dalam. Pembuatan ricikan agar tidak patah pada waktu 

di tatah dan diukir maka keris tersebut dijepit dengan tangeng. 

 

Gambar 29. Pembuatan Ricikan  
 

 

 

 

 

 

6. Finishing 



Finishing pada proses pembuatan keris terdiri dari menyepuh dan 

mewarangi. 

a. Menyepuh  

Menyepuh adalah proses membuat besi menjadi tua. Memperkeras mutu 

besi dan bajanya agar tidak mudah melengkung atau patah, dan tajam.  

Agar besi tampak seperti kuno dapat dibuat dengan cara direndam dalam 

kamalan beberapa jam. Kamalan terbuat dari campuran garam 2 kg, belerang 3 kg 

dan air 1 liter kemudian dicampur dalam kotak yang telah disediakan.  

Keris yang sudah dihaluskan direndam ke dalam kotak yang sudah berisi 

campuran garam, belerang dan air. Proses perendaman berlangsung  + 1 hari (8-16 

jam). 

Setelah direndam selama 1 hari kemudian dibersihkan dengan air sabun 

dan abu ditambah air jeruk nipis sampai besinya putih kemudian keris yang telah 

jadi halus tidak ada goresan sama sekali dibakar lagi hingga merah, selanjutnya 

dimasukkan dalam tlawah (tempat untuk merendam keris) sepuhan. 

Setelah selesai keris tersebut dihaluskan dengan menggunakan gerinda 

yang halus, setelah diasah dengan gerinda diasah lagi menggunakan batu wungkal. 

Dengan cara bilah keris digosok dengan batu wungkal dan diguyur air hingga halus 

agar kelihatan mengkilat, lebih tajam dan pamornya kelihatan. 

b. Mewarangi 

Setelah selesai penggarapan sebilah keris, maka perlu diwarangi. Agar 

pamor dan besi dapat terlihat jelas. Bahan yang diperlukan untuk warangan antara 

lain:   

1) Air jeruk nipis murni (tidak tercampur dengan air tawar) 1 liter 

2) Bubuk warangan (arsenic) 30 gram.  

Bahan tersebut dicampur sampai rata, dimasukkan dalam botol tertutup. 

Kocok agar dapat bercampur. Kemudian biarkan selama 10 hari. Larutan semula 

berwarna putih kekuning-kuningan, setelah jadi berubah menjadi hitam pekat. 

Sebelum diwarangi bilah keris dibersihkan terlebih dahulu dengan cara 

direndam dengan air kelapa hijau selama 24 jam. Setelah direndam selama 24 jam 

kemudian dibersihkan menggunakan sikat gigi dengan cairan buah lerak (buah 



berbusa yang dapat digunakan sebagai sabun) kemudian gosokkan dengan air jeruk 

nipis. Proses ini diulangi berkali-kali hingga kelihatan bersih putih. 

Setelah bilah keris tersebut menjadi putih bersih. Masukkan ke dalam 

cairan warangan yang telah tersedia. Gosok dengan sikat gigi hingga seluruh pori-

pori bilahan terkena cairan warangan. 

Kemudian diangkat dan ditiriskan hingga tuntas, kemudian ditempatkan di 

tempat yang tersedia secara miring. Kalau sudah kering, masukkan ke dalam 

tempat cairan warangan dan tiriskan kembali. 

Kalau bilah keris tampak hitam, maka dapat dihilangkan  dengan jeruk 

nipis yang dibelah. Gosok berulang-ulang ke seluruh permukaan keris, hingga 

pamornya kelihatan. Kemudian setelah pamor kelihatan air jeruk yang membasahi 

bilah keris diserap dengan kain.  

Setelah air jeruk terserap kemudian dijemur atau diangin-anginkan, agar 

bilah keris tidak terlalu hitam.  

Diamkan selama 24 jam dalam keadaan terbuka, untuk menghilangkan 

hawa panas. Kemungkinan dapat menimbulkan uap bila dimasukkan ke dalam 

sarung. Bisa juga mengakibatkan keris tersebut berkarat. Setelah itu barulah 

dioleskan minyak pusaka (minyak cendana, minyak kenanga dan minyak melati).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Estetika Bilah Keris Karya Suyanto 



Estetika secara garis besar ialah ilmu keindahan yaitu ilmu mengenal 

kecantikan secara umum.  Kalau kita memandang secara mendalam di sekeliling 

kita maka kita akan menjumpai keindahan bunga-bunga mawar yang cantik, 

pemandangan yang permai, pemandangan laut yang membentang luas di tepi 

pantai, alunan kicau burung merdu, lambaian nyiur di tepi pantai semua itu 

merupakan keindahan alam.  Di samping keindahan alam, manusia berusaha 

menciptakan keindahan lewat karya-karya kesenian. Karya seni yang ia buat akan 

memancarkan keindahan lewat nilai-nilai yang ditangkap oleh indera kita.  Secara 

garis besar bahwa estetika bukan cara untuk menikmati tetapi usaha untuk 

memahami keindahan. 

Keris bagi kalangan orang Jawa (artinya orang yang keseluruhan cara 

hidup, cara berpikir sesuai dengan norma jawa) dianggap sebagai kelengkapan 

hidup, tidak hanya karena fungsi makna fisiknya sebagai senjata tusuk, makna 

sosial sebagai atribut busana, makna psikologis sebagai sipat kandel, makna 

religius hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi lebih dikarenakan oleh 

kandungan makna estetika. 

Estetika yang melekat pada bilah keris mempertimbangkan adanya pamor 

dan dapur yang terdapat tanda serta unsur-unsur keindahan. Keris sebagai tanda 

dapat diartikan sebagai lambang kecerdasan dan kecendikiaan yang berfungsi 

sebagai acuan atau pegangan hidup (sipat kandel).  

Keris yang dihasilkan Suyanto adalah keris dapur tilam upih, tilam sari, 

joko lola, pandawa, sinom, sangkelat dan juga tergantung pesanan. Penulis 

mengulas estetika pada bilah keris dapur tilam upih, pandawa dan sangkelat. 

Untuk mengetahui bagian-bagian estetika bilah keris karya Suyanto terbagi 

menjadi:  

1. Bentuk visual. 

2. Pamor 

3. Ujung keris  

4. Hiasan  

5. Ganja dan Pesi  

1. Keris Tilam Upih 



 

 

Gambar 30. Keris Tilam Upih  

 
a. Bentuk Visual Tilam Upih 

Keris tilam upih mempunyai bentuk lurus dengan ukuran bilah sedang 

(37,5 cm) dengan gambar motif ditata melebar ditengah-tengah sehingga terlihat 

serasi memenuhi bilah keris dengan warna hitam putih tergurat dalam besi yang 

berwarna hitam seakan-akan motif pamor yang diterapkan menyala.  

Keris tilam upih mempunyai condong leleh kecil (kemiringan posisi 

sebilah keris tidak terlalu banyak), sehingga kedudukan bilah keris tegak lurus 

pada ganjanya. Maknanya pemberani, sombong dan berwibawa.  

Keris tilam upih mempunyai makna bagaikan orang yang mencintai 

seorang perempuan yang menjadi isterinya, di mana ingatan pikirnya selalu tertuju 

kepadanya. 



Bentuk keris lurus (tilam upih) memperlihatkan kesederhanaan, sebagai 

penggambaran dari sikap orang yang memang telah pasrah, suci dan jernih, maka 

bentuk dari bilah keris lurus sering dianggap mengandung arah dan pesan moral 

tentang makna kehidupan, yakni ketenangan hidup, stabilitas jiwa, kemampuan 

kepribadian, ataupun sifat-sifat yang dianggap positif tetapi dengan tampilan yang 

pasif, seperti keteguhan iman. Keris dapur tilam upih cocok untuk mereka yang 

dianggap sesepuh, penasehat serta pujangga. 

 

b. Pamor Keris Tilam Upih 

Keris tilam upih tergolong pamor ngulit semangka termasuk pamor 

mlumah. Disebut pamor ngulit semangka karena mempunyai kemiripan dengan 

gambaran yang ada pada permukaan kulit buah semangka. Meskipun terdapat pada 

bulatannya seperti pada pamor wos wutah , namun jumlahnya sangat sedikit, 

sehingga secara kerupaan tidak dapat disebut sebagai wos wutah bagi yang 

mempertahankan alurnya, pamor yang demikian disebut pula sebagai pamor uwoh 

keli karena tampak bagaikan sampah yang hanyut terbawa  air sungai.  

Pamor ngulit semangka mempunyai tuah (dipercaya) mendatangkan 

banyak rezeki yang seakan mengalir tanpa henti bagaikan sampah-sampah yang 

hanyut di sungai. 

Pamor ngulit semangka dapat dihubungkan dengan gambaran pada kulit 

buah semangka dan sampah yang hanyut di sungai, karena gambaran seperti kulit 

semangka ataupun sampah yang hanyut di sungai kemudian ditafsirkan oleh orang 

Jawa (keseluruhan cara hidup cara berpikir sesuai dengan norma Jawa) sebagai 

mendatangkan (mengalirnya) rezeki. Maka pamor ini dijadikan suatu 

dasar/pedoman, bahwa keris dengan pamor ngulit semangka mempunyai makna 

berpengharapan datangnya rezeki kepada pemilik keris. Orang Jawa pada 

umumnya percaya bahwa dirinya akan hidup berkecukupan, seakan-akan ia berdoa 

tanpa henti hanya karena memiliki keris ini dan doanya dikabulkan. Pamor jenis 

ini tidak memilih dan cocok untuk semua orang. 

 
c. Ujung Keris Tilam Upih 



 

Gambar 30.a. Ujung Ngudhup 
 

Ujung keris tilam upih berbentuk ngudhup (menyerupai kuncup bunga 

yang belum mekar) bentuknya tidak terlalu runcing, tetapi mempunyai sifat rasa 

tajam. 

 
d. Hiasan Keris Tilam Upih 

 

  
Gambar 30.b. Hiasan Keris Tilam upih 

 

Keris tilam upih mempunyai 2 hiasan yaitu:  

1) Pejetan  yaitu bagian keris yang berupa cekungan atau lekukan pada 

bagian bawah bilah keris, bentuknya menyerupai bekas tekanan ibu jari. 

Pejetan menggambarkan pentingnya dari ibu jari karena merupakan 

Pejetan   

Tikel Alis  



kelengkapan kekuatan manusia dalam memikul berbagai pekerjaan yang 

menjadi sarana bagi penghidupannya.  

2) Tikel Alis yaitu bagian dari keris yang berupa alur dangkal melengkung 

seperti gambar alis yang besar bagian depannya terus mengecil. Tikel 

alis mempunyai makna mendorong hidup terbuka melalui tiga realita 

yakni benar dalam pandangan, pemahaman dan kehendak hati. 

 
e. Ganja dan Pesi Keris Tilam Upih 

 

 

Gambar 30.c. Ganja dan  Pesi Keris Tilam Upih 
 

Ganja keris tilam upih berbentuk wuwung yaitu bentuk dasarnya datar dan 

rata mirip puncak rumah. Ganja melambangkan yoni.  

Pesi keris tilam upih berbentuk gilig ajeg yaitu bentuknya silindris. Pesi 

melambangkan lingga, merupakan pusat dari keris. Persatuan antara lingga dan 

yoni diartikan keabadian, turun temurun.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Keris Pandawa  

Ganja  

Pesi   



 

Gambar 31. Keris Pandawa.  

 
a. Bentuk Visual Keris Pandawa  

Keris pandawa mempunyai bentuk luk sebanyak 5 lekukan dengan ukuran 

bilah (37,5 cm), motif yang ditata sepanjang bilah keris mulai dari pangkal sampai 

ujung bilah keris berwarna hitam keunguan sehingga nampak jelas dan memenuhi 

bilah dengan guratan-guratan mengkilap berbentuk daun berwarna putih mengkilap 

yang sangat indah sehingga terlihat anggun. 

Keris pandawa mengandung makna tentang jalan lima bentuk ajaran  yaitu 

menguasai pengetahuan, inderanya jernih, bersikap sabar, menerima, dan tidak 

bersikap murka. 

Bentuk keris luk (pandawa) memperlihatkan sikap yang dinamis dan 

bertenaga, yang merupakan lambang dari seekor ular atau naga yang bergerak 

maju dengan cara merayap. Bentuk keris pandawa sebanyak 5 lekukan dipercaya 



oleh masyarakat Jawa memiliki fungsi menambah kelancaran dalam berbicara dan 

sekaligus bicaranya dapat dipercaya oleh orang banyak. Keris dapur pandawa 

cocok untuk mereka yang berprofesi sebagai dalang. 

b. Pamor Keris Pandawa 

Pamor ron genduru tergolong pamor miring. Dinamakan pamor ron 

genduru (daun genduru) karena tampak bagaikan gambaran menyerupai bentuk 

daun tanaman genduru. Genduru adalah tanaman hias sejenis palem setinggi 

+1,5m. 

Pamor ron genduru (daun genduru) mempunyai tuah (dipercaya) membuat 

pemiliknya jadi terpandang di masyarakat, besar kewibawaannya dan pandai 

memimpin orang. Keris dengan pamor ron genduru tergolong memilih artinya 

tidak semua orang akan cocok untuk memilikinya. Keris dengan pamor ini sangat 

populer dan mahal harganya karena pembuatannya yang sulit sehingga 

menghasilkan keris yang bernilai tinggi. 

c. Ujung Keris Pandawa 

 

Gambar 31.a.  Ujung nyujen.  

Ujung keris nyujen yaitu bentuknya runcing menyerupai tusukan sate, 

sifatnya cenderung sombong, sewenang-wenang, kurang bijaksana dalam 

menghadapi sesuatu masalah. 

d. Hiasan Keris Pandawa 

 



 

Gambar 31.b. Hiasan Keris Pandawa 

 
Keris pandawa memiliki hiasan yaitu : 

1) Sekar kacang/telale gajah adalah bagian dari keris bentuknya seperti 

lunglungan tetapi melengkung ke atas. Telale gajah mengandung arti 

hidung yang berfungsi untuk jalan masuknya nafas kehidupan. 

2) Sogokan ngarep mburi adalah bagian keris yang terdapat sor-soran, 

berupa  alur tegak.  

3) Sraweyan, bagian keris yang bentuknya merupakan permukaan 

melandai. Sraweyan mempunyai arti tindakan yang berdosa yang harus 

dihindari oleh manusia. 

4) Ri pandhan merupakan bentuk ujung yang meruncing menyerupai duri 

pada huruf Jawa Dha yang letaknya di sor-soran bagian belakang. 

Huruf Jawa Dha mengingatkan tentang dhadha (dada manusia) tempat 

sumber dari gerak proses kehidupan. 

5) Jenggot bentuknya menyerupai deret dari tiga tonjolan runcing yang 

terletak  di dahi dari kembang kacang 

6) Pejetan yaitu bagian keris yang berupa cekungan atau lekukan pada 

bagian bawah bilah keris, bentuknya menyerupai bekas tekanan ibu 

jari. Pejetan menggambarkan pentingnya dari ibu jari karena 

merupakan kelengkapan kekuatan manusia dalam memikul berbagai 

pekerjaan yang menjadi sarana bagi penghidupannya.  

Ri pandan  

Jenggot   
Sekar kacang   

Pejetan    

Sraweyan   

Sogokan mburi  Sogokan ngarep  

Greneng   



7) Greneng merupakan ornamen jawa (Dha) yang berderet letaknya di 

bagian bawah ujung ganja. Greneng mengingatkan tentang dhadha 

(dada manusia) tempat sumber dari gerak proses kehidupan, dan 

sumber kehidupan itu mustahil dapat digerakkan manakala manusia 

dalam keadaan mati  

e. Ganja dan Pesi Keris Pandawa  

 

Gambar 31.c. Ganja dan Pesi Keris Pandawa 
 

Ganja keris pandawa berbentuk wuwung yaitu bentuk dasarnya datar dan 

rata mirip puncak rumah. Ganja melambangkan yoni. Pesi keris pandawa 

berbentuk gilig mucuk yaitu bentuknya silindris tetapi makin ke ujung makin kecil. 

Pesi melambangkan lingga. Persatuan antara lingga dan yoni diartikan keabadian, 

turun temurun.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Keris Sangkelat 

Ganja  

Pesi   



 

Gambar 32. Keris Sangkelat.  

 

a. Bentuk Visual Keris Sangkelat 

Keris sangkelat mempunyai bentuk luk sebanyak 13 lekukan dengan 

ukuran bilahnya sedang (37,5 cm). Keris sangkelat berbentuk panjang dan 

berlekuk dengan motif wos wutah (beras tumpah) yang tersusun indah dengan 

warna putih mengkilap yang meliuk-liuk mulai dari pangkal sampai ujung dengan 

mengikuti bentuk bilah yang berwarna hitam keabu-abuan dengan kinatah emas 

motif lung-lungan sehingga menambah keindahan keris sangkelat.  

Kinatah lung-lungan mempunyai nilai tinggi dan agung biasa digunakan 

oleh lurah atau orang yang mempunyai kedudukan tinggi karena emas 

memancarkan keindahan dan kedamaian.  



Sangkelat mengandung makna nyala (kehidupan) hati, maksudnya perilaku 

yang luhur, di mana pada setiap siang dan malam dalam keadaan apapun 

hendaknya kewaspadaan jangan sampai ditinggalkan.  

Bentuk keris luk (sangkelat) memperlihatkan sikap yang dinamis dan 

bertenaga, yang merupakan lambang dari seekor ular atau naga yang bergerak 

maju dengan cara merayap. Bentuk keris sengkelat sebanyak 13 lekukan dipercaya 

oleh masyarakat Jawa memiliki fungsi ketenteraman, yakin akan kemampuan diri 

sendiri. Keris dapur sengkelat cocok untuk yang memegang kekuasaan, seperti 

lurah sehingga dapat menunjang karier pemiliknya. 

 

b. Pamor Keris Sangkelat 

 Keris sangkelat dengan pamor wos wutah  tergolong pamor mlumah. 

Dinamakan pamor wos wutah karena tampak bagaikan butiran-butiran padi yang 

berjatuhan/berserakan. Bentuk pamor wos wutah berupa bulatan-bulatan dan garis 

tidak beraturan, pamor wos wutah  dipercaya mempunyai tuah bisa membuat 

pemiliknya mudah mencari sandang pangan, melancarkan rejeki, membuat usaha 

menjadi lancar.  

Orang jawa percaya dengan memiliki keris ini dirinya akan dapat hidup 

berkecukupan. Seakan-akan ia berdoa tanpa henti hanya karena memiliki keris ini, 

maka doanya dikabulkan. Cocok untuk mendukung usaha mencari nafkah 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Ujung Keris Sangkelat 



 

Gambar 32.a. Ujung anggabah kopong  

Ujung keris sangkelat nggabah kopong bentuk menyerupai sekam padi 

yang kosong. Sifatnya kurang bijaksana, sombong. 

 

d. Hiasan Keris Sangkelat 

 

 

Gambar 32.b. Hiasan Keris Sangkelat  

 
Keris sangkelat mempunyai kelengkapan/ hiasan kembang kacang, lambe 

gajah, sogokan, pejetan,  sraweyan, greneng dan ri pandan. 

Ri pandan  

Greneng   Jenggot   
Lambe gajah  

Pejetan     

Sraweyan   

Sogokan mburi  Sogokan ngarep  

Tikel alis   



1) Lambe gajah merupakan besi kesil yang menonjol menempel di 

gandhik, yang bentuknya seperti bibir gajah bagian bawah. Lambe 

gajah melambangkan mulut manusia.  

2) Kembang kacang/telale gajah adalah bagian dari keris bentuknya 

seperti lunglungan tetapi melengkung ke atas. Telale gajah 

mengandung arti hidung yang berfungsi untuk jalan masuknya nafas 

kehidupan. 

3) Jenggot bentuknya menyerupai deret dari tiga tonjolan runcing yang 

terletak  di dahi dari kembang kacang 

4) Tikel Alis yaitu bagian dari keris yang berupa alur dangkal melengkung 

seperti gambar alis yang besar bagian depannya terus mengecil. Tikel 

alis mempunyai makna mendorong hidup terbuka melalui tiga realita 

yakni benar dalam pandangan, pemahaman dan kehendak hati. 

5) Sogokan ngarep mburi adalah bagian keris yang terdapat sor-soran, 

berupa  alur tegak. 

6) Pejetan yaitu bagian keris yang berupa cekungan atau lekukan pada 

bagian bawah bilah keris 

7) Sraweyan, bagian keris yang bentuknya merupakan permukaan 

melandai. Sraweyan mempunyai arti tindakan yang berdosa yang harus 

dihindari oleh manusia. 

8) Greneng merupakan ornamen jawa (Dha) yang berderet letaknya di 

bagian bawah ujung ganja. Greneng mengingatkan tentang dhadha 

(dada manusia) tempat sumber dari gerak proses kehidupan, dan 

sumber kehidupan itu mustahil dapat digerakkan manakala manusia 

dalam keadaan mati. 

9) Ri pandhan merupakan bentuk ujung yang meruncing menyerupai duri 

pada huruf Jawa Dha yang letaknya di sor-soran bagian belakang. 

Huruf Jawa Dha mengingatkan tentang dhadha (dada manusia) tempat 

sumber dari gerak proses kehidupan. 

 
e. Ganja dan Pesi Keris Sangkelat 



 

Gambar 32.c. Ganja dan Pesi  
 

Ganja keris sengkelat berbentuk wuwung yaitu bentuk dasarnya datar dan 

rata mirip puncak rumah. Ganja melambangkan yoni. 

Pesi keris sangkelat berbentuk gilig ajeg yaitu bentuknya silindris. Pesi 

melambangkan lingga. Persatuan antara lingga dan yoni diartikan keabadian, turun 

temurun.  

Walaupun modelnya sederhana, gonjo ini sangat serasi dengan bentuk 

bilahnya sehingga tampak anggun terdapat kinatah lung-lungan sehingga tampak 

indah dan harmonis.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 
A. SIMPULAN  

 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses pembuatan keris dan 

estetika keris karya bapak Suyanto. Sesuai dengan rumusan masalah, maka penulis 

dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:  

1. Latar Belakang Berdirinya Kerajinan Keris Karya Suyanto 

Suyanto merupakan salah satu perajin yang masih memproduksi seni 

kerajinan tosan aji khususnya keris di Bibis Kulon Rt 02 Rw 17 Kelurahan 

Gilingan Kecamatan Banjarsari Surakarta. Mulai merintis usahanya pada tahun 

1986 sampai sekarang karena rasa senangnya pada dunia keris, sehingga 

menimbulkan niatnya untuk berusaha sendiri serta ingin melestarikan keris yang 

hampir punah. Maka usaha kerajinan keris tersebut ditekuninya dan dijadikan 

sebagai mata pencahariannya sehari-hari. Kerajinan keris miliknya terus 

berkembang, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan di daerahnya. Pada 

tahun 1996 menerima anugerah dari pihak keraton Solo yaitu memberikan gelar 

Mas Ngabehi Suyanto Wiryocurigo, atas jasanya dalam kiprah pelestarian seni 

perkerisan di kota Solo. Suyanto sering mengadakan pameran di dalam daerah 

maupun di luar daerah dalam rangka pelestarian seni perkerisan dan 

memperkenalkan hasil kerajinan keris pada masyarakat luas. 

 
2. Bahan dan Peralatan yang Digunakan dalam Proses Pembuatan Keris  

a. Bahan  

Bahan-bahan untuk membuat keris terdiri dari bahan utama, bahan 

tambahan, bahan finishing. 

1) Bahan Utama adalah besi murni sebanyak 15 kg dengan ukuran panjang 13 

cm, lebar 2 cm dan tebal 6 mm dan arang kayu jati sebanyak 400 kg. 

2) Bahan tambahan baja 0,5 kg dengan ukuran panjang 13 cm lebar 12 cm dan 

tebal 6 mm dan nikel 100 gram dengan ukuran 13 cm lebar 2 cm dan tebal 3 mm. 

3) Bahan Finishing dalam proses pembuatan keris adalah menyepuh dan 

mewarangi yang terdiri dari: 

a) Menyepuh terdiri dari garam 2 kg, belerang 3 kg dan air 1 liter. 



b) Mewarangi terdiri dari air jeruk nipis murni (tidak tercampur dengan air tawar) 

1 liter, bubuk warangan (arsenic) 30 gram. 

b. Peralatan  

1) Alat untuk masuh (mbesot) terdiri dari: palu (martil), paron (landasan 

tempa), sapit. 

2) Alat untuk memotong yaitu paju dan gergaji 

3) Alat untuk membentuk keris (ricikan keris) terdiri dari: kikir, gerinda, 

bor, tanggam. 

4) Alat untuk marangi (membersihkan keris) adalah wungkal (Batu Asah) 
 

3. Proses Pembuatan Keris Karya Bapak Suyanto  

Meliputi beberapa tahap:  

a. Menyiapkan bahan berupa besi murni, baja dan nikel, arang kayu jati. 

b. Menyiapkan alat berupa palu, paron, sapit,  paju, gergaji besi, tanggam, tatah, 

kikir, gerinda, bor, wungkal (batu asah). 

c. Proses menempa  

1) Masuh (Mbesot) adalah proses pembakaran dan penempaan besi hingga 

besi tersebut bersih dari kotoran sehingga mendapatkan besi yang murni. Besi 

yang telah dibesot akan susut menjadi 2/3 dari berat semula. 

2) Mencampurkan antara Besi dengan Nikel menjadi lapisan pamor. 

3) Membentuk Kodokan (pola dasar keris) dengan cara lapisan pamor 

dipotong menggunakan gergaji menjadi 3 bagian. Bagian yang paling kecil untuk 

membuat ganja, 2 bagian dengan ukuran sama panjang disusun bersama baja pipih 

seberat 0,5 kg dengan ukuran sama panjang dengan saton dengan posisi baja 

berada di tengah-tengah, kemudian diikat dengan kawat. 

4) Membuat Gonjo (alas dasar bilah) dibentuk menurut panjang pangkal 

keris, kemudian dibor di bagian tengah, gonjo dibuat sesuai dengan pesi keris. Bila 

sudah sesuai, gonjo dipasang dan dilekatkan di bagian pangkal keris agar tidak 

goyang atau longgar. Baru setelah itu dibentuk gonjo  diperhalus sesuai dengan 

bentuk bagian sor-soran keris.  

d. Anggrabahi (penghalusan) menggunakan gerinda kasar atau kikir kasar agar 

lebih mudah pembentukannya. Pengikiran atas calon keris itu mengikuti pola 

bentuk dasarnya. Bagian ditengah bilah keris dibuat tebal, sedang di bagian 

tepinya lebih tipis. Ketipisan dari sisi kiri dan sisi kanan harus seimbang.  



e. Membuat Ricikan (bagian-bagian keris) terdiri dari gandik, kembang kacang, 

jalen, lambe gajah, pejetan sogokan, sodo atau lidi, tikel alis, dan jenggot. 

Kemudian tumpengan, sogokan belakang, kruwingan, pancadan  dan tumpukan 

antara bilahan dengan gonjo, dan greneng. Pada tahap pembuatan ricikan 

digunakan alat seperti kikir, gerinda, pahat besi dan mesin bor. Ricikan bagian 

depan dikerjakan terlebih dahulu baru kemudian mengerjakan ricikan bagian 

dalam. Pembuatan ricikan agar tidak patah pada waktu di tatah dan diukir maka 

keris tersebut dijepit dengan tanggam  

f. Finishing (menyepuh dan mewarangi) 

1) Menyepuh adalah proses membuat besi menjadi tua. Memperkeras 

mutu besi dan bajanya agar tidak mudah melengkung atau patah, dan tajam.  

2) Mewarangi adalah proses membuat pamor dan besi dapat terlihat jelas. 

 

4. Estetika Bilah Keris Karya Suyanto 

a. Keris Dapur Tilam Upih  

1) Keris tilam upih mempunyai bentuk lurus dengan ukuran bilah sedang 

(37,5 cm) dengan gambar motif ditata melebar ditengah-tengah sehingga terlihat 

serasi memenuhi bilah keris dengan warna hitam putih tergurat dalam besi yang 

berwarna hitam seakan-akan motif pamor yang diterapkan menyala. Keris dapur 

tilam upih mempunyai condong leleh kecil mempunyai makna pemberani, 

sombong dan berwibawa. Keris tilam upih mempunyai makna bagaikan orang yang 

mencintai seorang perempuan yang menjadi isterinya, di mana ingatan pikirnya 

selalu tertuju kepadanya. 

2) Pamor tergolong pamor ngulit semangka termasuk pamor mlumah. 

Pamor ngulit semangka mempunyai tuah (dipercaya) mendatangkan banyak rezeki 

yang seakan mengalir tanpa henti bagaikan sampah-sampah yang hanyut di sungai. 

Orang Jawa percaya bahwa dirinya akan hidup berkecukupan, seakan-akan ia 

berdoa tanpa henti hanya karena memiliki keris ini dan doanya dikabulkan. Pamor 

jenis ini tidak memilih dan cocok untuk semua orang. 

3) Ujung keris berbentuk ngudhup yaitu kuncup bunga yang belum mekar. 

4) Hiasannya terdiri dari:  

3) Pejetan  menggambarkan pentingnya dari ibu jari karena merupakan 

kelengkapan kekuatan manusia dalam memikul berbagai pekerjaan yang 

menjadi sarana bagi penghidupannya.  



4) Tikel Alis mempunyai makna mendorong hidup terbuka melalui tiga realita 

yakni benar dalam pandangan, pemahaman dan kehendak hati. 

5) Ganja berbentuk wuwung. Ganja melambangkan yoni. Pesi 

melambangkan lingga, berbentuk gilig . Persatuan antara lingga dan yoni diartikan 

keabadian, turun temurun.  

  
b. Keris Dapur Pandawa  

1) Keris pandawa mempunyai bentuk luk sebanyak 5 lekukan dengan 

ukuran bilah (37,5 cm), motif yang ditata sepanjang bilah keris mulai dari pangkal 

sampai ujung bilah keris berwarna hitam keunguan sehingga nampak jelas dan 

memenuhi bilah dengan guratan-guratan mengkilap berbentuk daun berwarna putih 

mengkilap yang sangat indah sehingga terlihat anggun. Keris pandawa 

mengandung makna tentang jalan lima bentuk ajaran yaitu menguasai 

pengetahuan, inderanya jernih, bersikap sabar, menerima, dan tidak bersikap 

murka. 

2) Pamor keris tergolong pamor ron genduru termasuk pamor miring. 

Pamor ron genduru (daun genduru) mempunyai tuah (dipercaya) membuat 

pemiliknya jadi terpandang di masyarakat, besar kewibawaannya dan pandai 

memimpin orang. Keris dengan pamor ron genduru tergolong memilih artinya 

tidak semua orang akan cocok untuk memilikinya.  

3) Pucuk keris nyujen yaitu bentuknya runcing menyerupai tusukan sate, 

sifatnya cenderung sombong, sewenang-wenang, kurang bijaksana dalam 

menghadapi sesuatu masalah. 

4) Hiasannya yaitu : 

a) Sekar kacang/telale gajah mengandung arti hidung yang berfungsi untuk jalan 

masuknya nafas kehidupan. 

b) Sogokan ngarep mburi adalah bagian keris yang terdapat sor-soran, berupa  

alur tegak.  

c) Sraweyan, mempunyai arti tindakan yang berdosa yang harus dihindari oleh 

manusia. 

d) Ri pandhan merupakan bentuk huruf Jawa Dha mengingatkan tentang dhadha 

(dada manusia) tempat sumber dari gerak proses kehidupan. 

e) Jenggot bentuknya menyerupai deret dari tiga tonjolan runcing yang terletak  di 

dahi dari kembang kacang 



f) Pejetan  menggambarkan pentingnya dari ibu jari karena merupakan 

kelengkapan kekuatan manusia dalam memikul berbagai pekerjaan yang 

menjadi sarana bagi penghidupannya.  

g) Greneng merupakan ornamen jawa (Dha) mengingatkan tentang dhadha (dada 

manusia) tempat sumber dari gerak proses kehidupan, dan sumber kehidupan 

itu mustahil dapat digerakkan manakala manusia dalam keadaan mati  

5) Ganja berbentuk wuwung. Ganja melambangkan yoni. Pesi 

melambangkan  lingga, berbentuk gilig  mucuk. Persatuan antara lingga dan yoni 

diartikan keabadian, turun temurun.  

 
c. Keris Dapur Sengkelat  

1) Keris sengkelat mempunyai bentuk luk sebanyak 13 lekukan dengan 

ukuran bilahnya sedang (37,5 cm). Keris sangkelat berbentuk panjang dan 

berlekuk dengan motif wos wutah (beras tumpah) yang tersusun indah dengan 

warna putih mengkilap yang meliuk-liuk mulai dari pangkal sampai ujung dengan 

mengikuti bentuk bilah yang berwarna hitam keabu-abuan dengan kinatah emas 

motif lung-lungan sehingga menambah keindahan keris sangkelat. Sengkelat 

mengandung makna nyala (kehidupan) hati, maksudnya perilaku yang luhur, di 

mana pada setiap siang dan malam dalam keadaan apapun hendaknya kewaspadaan 

jangan sampai ditinggalkan.  

2) Pamor wos wutah  tergolong pamor mlumah. Pamor wos wutah 

dipercaya mempunyai tuah bisa membuat pemiliknya mudah mencari sandang 

pangan, melancarkan rejeki, membuat usaha menjadi lancar. Orang jawa percaya 

dengan memiliki keris ini dirinya akan dapat hidup berkecukupan. Seakan-akan ia 

berdoa tanpa henti hanya karena memiliki keris ini, maka doanya dikabulkan. 

3) Ujung keris nggabah kopong bentuk menyerupai sekam padi yang 

kosong. Sifatnya kurang bijaksana, sombong.  

 

 

 

4) Hiasan terdiri dari: 

a) Lambe gajah melambangkan mulut manusia.  

b) Kembang kacang/telale gajah mengandung arti hidung yang berfungsi untuk 

jalan masuknya nafas kehidupan. 



c) Jenggot bentuknya menyerupai deret dari tiga tonjolan runcing yang terletak  di 

dahi dari kembang kacang 

d) Tikel Alis mempunyai makna mendorong hidup terbuka melalui tiga realita 

yakni benar dalam pandangan, pemahaman dan kehendak hati. 

e) Sogokan ngarep mburi adalah bagian keris yang terdapat sor-soran, berupa  

alur tegak. 

f) Pejetan  menggambarkan pentingnya dari ibu jari karena merupakan 

kelengkapan kekuatan manusia dalam memikul berbagai pekerjaan yang 

menjadi sarana bagi penghidupannya. 

g) Sraweyan, mempunyai arti tindakan yang berdosa yang harus dihindari oleh 

manusia. 

h) Greneng merupakan ornamen jawa (Dha) mengingatkan tentang dhadha (dada 

manusia) tempat sumber dari gerak proses kehidupan, dan sumber kehidupan 

itu mustahil dapat digerakkan manakala manusia dalam keadaan mati. 

i) Ri pandhan merupakan bentuk ujung yang meruncing menyerupai duri pada 

huruf Jawa Dha. 

5) Ganja berbentuk wuwung. Ganja melambangkan lingga. Pesi berbentuk 

gilig ajeg. Pesi melambangkan yoni artinya kesuburan. Persatuan antara lingga dan 

yoni diartikan keabadian, turun temurun.  

 

B. SARAN  

 

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan 

beberapa saran yang mungkin bermanfaat yaitu:  

1. Bapak Suyanto diharapkan dapat lebih mengembangkan bentuk keris yang 

lebih beragam, agar terjadi perkembangan dalam khasanah tentang perkerisan 

di Surakarta.  

2. Untuk menghasilkan keris yang bernilai estetika tinggi, sebaiknya bapak 

Suyanto menyeleksi terlebih dahulu setiap pembuatan ricikan keris yang dibuat 

pegawainya.  
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