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Abstract
UNESCO had given recognition for Indonesian Keris as a “Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity”, in 2005. General-Director of UNESCO; Koichiro Matsura
had given the recognition certificate in Jakarta, to the vice president of Republic Indonesia,
Jusuf Kalla. Through this recognition, Indonesia has a responsibility to preserve the heritage
recognition. Keris is estimated had exist in Nusantara for more than thousand years, it was
refers to the Borobudur Temple’s relief. The relief told about; someone who wants to stab his
opponent using a dagger, which is expected as Keris. Keris has its own style in every region
in Indonesia, they have own characteristic that influenced by the local culture of the region.
This academic journal is based on a thesis script which used historical method to collect
the literature data and others data.

Kata Kunci: Keris, Warangka, Hulu, Bilah
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Keris
Sebagai salah satu artefak peninggalan
budaya Nusantara, keris terus mengalami
perubahan dari bentuk, fungsi, dan makna. Keris merupakan senjata tradisional
yang kerap digunakan sebagai salah satu
pelengkap ketika mengenakan busana
tradisional, tidak hanya di kawasan Indonesia, tetapi juga dikenal di beberapa
negara di Asia Tenggara, seperti, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Perbedaan
geografis, pengaruh budaya, politik, dan
agama menyebabkan keris dari tiap daerah memiliki ciri-ciri tersendiri.
Keris menurut Bratasiswara adalah
(2000:340), “..., senjata tajam bersarung,
bermata dua, dan berujung tajam, berbentuk lurus atau berlekuk, berhias lukisan baja putih (pamor), termasuk dalam
budaya adiluhung yang banyak dipakai
dalam upacara-upacara adat serta sebagai
pusaka”. Sedangkan menurut Peeters
(2007: 1), “The Keris is distinctive weapon

or dagger of the Indonesian and Malayan
world, and matches the Japanese Samurai
in art and craftsmanship”.
Keris diperkirakan telah berada di
Nusantara lebih dari seribu tahun, bila
mengacu pada relief di candi Borobudur
yang dibangun tahun 770 Masehi hingga
825 Masehi, relief tersebut menceritakan
akan ditikamnya seseorang menggunakan
senjata menyerupai keris, terletak pada bagian kamadhatu atau unsur nafsu, bagian
yang terbuka terletak di sudut Tenggara.
Menurut Groneman (1996:198), seni
tempa sempat sangat dihargai pada abad
ke-19, terbukti dari adanya makam empu
pande yang bersebelahan dengan makam
putra-putra raja yang berada di halaman
depan pemakaman Imogiri. Hal tersebut
menunjukkan bahwa kedudukan empu
pada masa itu sangat dihormati hampir
menyamai raja. Menjelang pertengahan
abad ke-20 para empu keris jumlahnya
semakin berkurang, dikarenakan tidak

Gambar 1.
Candi Borobudur dan relief yang menggambarkan seseorang hendak menikam menggunakan senjata menyerupai keris.
Sumber: Marzuki (1993:99&45)
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kondusifnya keadaan Hindia-Belanda dan
maraknya perang menjelang kemerdekaan
Republik Indonesia yang lebih didominasi penggunaan senjata api, untuk memenuhi kebutuhan hidup banyak empu
yang meninggalkan profesinya menjadi
pembuat peralatan pertanian, dikarenakan semakin sedikit pesanan membuat
keris. Selain itu banyak para empu yang tidak memberikan ilmunya pada keturunan
atau muridnya sehingga tidak ada yang
mewarisi keahliannya.
Adanya anggapan keris sebagai benda mistik di masyarakat, mengakibatkan
keris dijauhi sehingga tidak semua orang
berminat untuk menyimpan dan merawat artefak tersebut yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan. Tahun 2005
keris Indonesia mendapatkan pengakuan
dari UNESCO sebagai “a Masterpiece of
Oral and Intangible Heritage of Humanity”. Adanya pengakuan tersebut ternyata
belum menjamin keberadaan keris tetap
lestari, maka secara tidak langsung bangsa Indonesia memegang tanggung jawab
untuk mengenalkan, melestarikan, dan
menjaga keris sebagai salah satu warisan
budaya bangsa.
Pergeseran Fungsi Keris
Pergeseran nilai keris yang awalnya
sebagai senjata menjadi simbolisasi status
sosial semakin menguat mulai adab ke-19,
ketika tidak adanya kerajaan besar yang

mendominasi Nusantara dan penggunaan senjata api menjadi lebih dominan.
Keris pernah menjadi benda primer yang
dimiliki kaum pria dari berbagai lapisan
masyarakat pada abad ke-16 hingga abad
ke-19, bahkan dalam masyarakat Jawa terdapat falsafah, bahwa seorang pria dewasa memiliki lima syarat dalam menjalani
hidup yaitu; curiga (keris), turangga (tunggangan), wisma (rumah), wanita (istri),
dan kukila (burung).
Ketika keris banyak dijumpai dalam
kehidupan sehari-hari, maka dapat memberikan pengaruh pada berbagai benda
dengan menampilkan wujud keris pada
artefak tersebut, seperti pada patung kayu
dari pulau Nias, Sumatra Barat, atau tokoh
dewa Tantra dalam Pakuwon wuku, berdasarkan sifatnya, sosok tersebut digambarkan sebagai sosok berwajah merah,
dengan tangan tengah memegang keris
atau curiga yang dikeluarkan dari warangka.

Gambar 2. Gambar Patung kayu Datuk dari pulau
Nias (gambar kiri dan tengah). Pakuwon wuku Pahang,
dewa Tantra, koleksi museum Radyapustaka, Surakarta
(gambar kanan).
Sumber: Richter (1994:10-11) dan dokumentasi penulis
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Sebagai salah satu kelengkapan dalam berbusana, keris dapat dijadikan penanda status pemiliknya, baik dari pamor
pada bilah, atau dari tampilan luar seperti
warangka, hulu, selut, atau tinatah pada
ganja. Pada era kerajaan Nusantara, keris
dengan simbol tertentu dapat menggambarkan pangkat dan kedudukan pemiliknya. Penggunaan bahan bernilai tinggi yang
sulit didapatkan seperti; emas, gading, dan
batu permata batu meteor sebagai bahan
pamor, dijadikan sebagai penanda status
ekonomi pemilik keris yang menunjukkan
kekuatan secara finansial dan kekuasaan,
untuk mendapatkan benda bernilai tinggi
tersebut.

Gambar 3. Sosok Singa-Barong dengan tinatah emas
pada bilah keris.
Sumber: dokumentasi penulis

Keris kerap kali dijadikan sebagai simbol kekuatan dan perlawanan, wujud keris
kerap hadir dalam berbagai lambang daerah dan korps kesatuan Tentara Nasional
Indonesia, seperti; kabupaten Banjarnegara, Kudus, Tegal, Pemalang, Pekalongan,
86

Semarang, Wonogiri, Kotamadia Surakarta, Korps Marinir TNI AL, dan Komando
Daerah Militer-VII Diponegoro.

Gambar 4. Beberapa lambang daerah yang menampilkan wujud keris
Sumber: Haryoguritno (2006:46)

Unsur mistik pada keris nampaknya
tetap melekat dalam benak masyarakat,
adanya kepercayaan bahwa keris memiliki daya yoni atau keris tayuhan masih
sulit dihilangkan. Banyaknya cerita yang
menggambarkan kekuatan baik dan buruk
dalam bilah keris seperti kisah keris empu
Gandring, keris Setan Kober, keris Sabuk
Inten, dan keris Pasopati, turut memberikan pengaruh pada masyarakat akan
adanya kekuatan dalam bilah keris.
Adanya mitos pamor dan aksara tertentu pada bilah keris yang dapat mempengaruhi pemiliknya dalam hal baik atau
buruk banyak dipercaya oleh masyarakat,
seperti pamor udan mas yang dianggap
dapat membawa rejeki bagi pemiliknya,
atau buntel mayit yang dianggap dapat
memberikan kesialan. Kepandaian empu
dan mranggi untuk menghasilkan keris
dengan keseimbangan dan keselarasan
yang baik sehingga menyebabkan dapat
berdiri, kerap kali dijadikan sebagai mitos
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keris pusaka yang memiliki daya yoni sebagian masyarakat.

Gambar 5. Keseimbangan keris yang baik sering dianggap sebagai salah satu unsur mistik pada keris.
Sumber: dokumentasi penulis

Bagian Keris
Secara umum keris terdiri dari warangka, hulu, dan bilah. Warangka merupakan wadah atau tempat yang selain
memiliki fungsi sebagai pelindung bilah
keri, dan melindungi pemakai dari tajamnya bilah ketika mengenakannya pada
busana. Kebanyakan warangka keris bergaya ladrang dan gayaman, beberapa keris
menggunakan warangka pananggalan dan
sandhang walikat. Material yang banyak
digunakan adalah kayu cendana, tremba-

lo, dan kemuning (Murraya Paniculata),
warangka yang diperuntukkan bagi raja
dan bangsawan menggunakan material
khusus seperti, gading, perak, dan emas.
Bilah atau wilahan merupakan inti
dari sebuah keris, berdasarkan bentuknya
dibagi menjadi dua; keris jejeg atau lurus,
dan keris yang memiliki luk atau memiliki
lekukan ganjil, mulai dari lekuk tiga, sampai lekuk yang terbanyak berjumlah 31.
Bagi masyarakat Jawa jumlah ganjil tersebut merupakan falsafah hidup, bahwa manusia tidak akan mendapatkan kegenapan
atau kesempurnaan mutlak dalam menjalani kehidupan.
Bilah keris terbagi menjadi pesi, ganja, dan wilah. Pesi merupakan tangkai
pada bilah keris dengan panjang sekitar
6 cm sampai 7 cm. Pada keris yang dalam
keadaan lengkap, pesi tidah terlihat secara
langsung karena tertutup oleh hulu keris,
ganja merupakan bagian atas yang terlihat
ketika bilah keris berada dalam warangka,
sedangkan wilah merupakan bagian keris dari pucuk hingga batas ganja, pamor
terlihat paling banyak pada bagian tengah
wilah.
Pamor
Menurut
Bratasiswara
(2000:350), merupakan percampuran atara besi baja dengan batu meteor. Hasil
percampuran tersebut kemudian diberi
nama pamor yang memiliki arti bercampur, berpadu, atau bersatu. Penyatuaan itu
dianggap sebagai penyaturagaan atau per87
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kawinan antara ibu bumi dan bapak angkasa. Besi baja merupakan unsur bumi,
dan batu meteor dianggap sebagai unsur
langit atau angkasa.

Hulu keris merupakan alat genggam
bilah keris, berfungsi juga sebagai penghias keris, selain hulu keris, umumnya
terdapat selut dan mendhak sebagai hiasan dan penutup pesi. Pengrajin selut dan
mendhak disebut gemblak. Material yang
sering digunakan sebagai hulu keris antara
lain; kayu tayuman, kayu sanakeling, kayu
kemuning, kayu kukila, tanduk kerbau,
gading, perak, dan logam berlapis emas.

Gambar 6. Perpaduan unsur Nikel (Ni), Tembaga (Cu),
Krom (Cr), Titanium (Ti), dan Besi (Fe)
mengakibatkan munculnya motif pamor pada bilah keris.
Sumber: dokumentasi penulis

Menurut Haryoguritno (2006:92-93),
penggunaan Nikel sebagai bahan pamor
baru berlangsung sejak abad ke-19, yang
merupakan jenis Nikel campuran dengan
kadar 5 sampai 90 persen. Baja anti karat
juga terkadang digunakan sebagai bahan
pamor, bahan tersebut merupakan hasil
industri dengan kandungan Krom, Nikel,
Mangan, dan Vanadium, sehingga memiliki tingkat kesulitan lebih dalam proses
penempaan bilah.
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Gambar 7. Hulu keris, selut, dan mendhak.
Sumber: dokumentasi penulis

Ragam Keris Nusantara
Kebanyakan anggapan keris hanya
terdapat di pulau Jawa terutama di Jogyakarta dan Surakarta, sesungguhnya keris
juga terdapat di daerah lain, namun kini
keberadaannya semakin sulit dijumpai begitu juga dengan empu pembuatnya. Setelah mengalami proses perpaduan
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dengan budaya, agama, dan kepercayaan
setempat yang lebih dominan, terjadi perbedaan keris antara satu daerah dengan
daerah lain, terlihat dari bentuk warangka
dan hulu.
Keberadaan keris di Pulau Sumatra
dapat dijumpai di beberapa daerah seperti;
Palembang, Aceh, Gayo, Jambi, Minangkabau, Lampung, dan Riau. Kebanyakan
keris Sumatra menggunakan ornamen
burung garuda atau elang sebagai hulu
keris dengan menggunakan bahan gading, tulang, dan kayu. Bagi kebanyakan
masyarakat Sumatra, burung merupakan
simbol kebaikan yang dapat mengalahkan
ular sebagai kekuatan jahat.
Adanya labu atau sepatu pada beberapa keris di Sumatra menandakan pemakaian keris dalam berbusana, dengan
tidak menyelipkannya pada pakaian seperti keris Jawa, Bali, dan Madura, tetapi
dengan cara mengikatkan keris pada pakaian atau menggenggam keris.
Beberapa daerah di Sumatra seperti Aceh, Jambi, dan Riau ditemukan keris
dengan wujud bilah yang lebih panjang

dari bilah keris-keris pada umumnya, keris tersebut dikenal dengan keris panjang.
Hampir seluruh keris di Sumatra menggunakan warangka atau gembo bergaya ladrang, sebagai perumpamaan sayap
burung, perahu, dan rumah gadang bagi
masyarakat Minangkabau.
Jawa merupakan salah satu pulau
dengan jumlah pusat kerajaan besar yang
silih berganti menguasai sebagian Nusantara, mulai dari Pajajaran, Majapahit,
Banten, Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, Kartasura, Surakarta, dan Yogyakarta. Banyaknya kerajaan di pulau Jawa turut
memberikan pengaruh pada bentuk keris.
Keris yang ditemukan di daerah Banten
kebanyakan memiliki warangka ladrang
dan sandhang walikat.

Gambar 8. Salah satu ciri keris Sumatra adalah
adanya sepatu atau labu pada pangkal warangka bergaya
ladrang.
Sumber: Hamzuri (1993:41)

Gambar 9. Keris Banten dengan warangka sandhang
walikat (foto kiri) dan warangka ladrang (foto kanan),
keduanya menggunakan hulu berukir raksasa.
Sumber: Jensen (2007:23&24) chapter 3
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Kedatangan para empu keris ke daerah
Banten diperkirakan berasal dari kerajaan
Majapahit, setelah kerajaan tersebut runtuh, sebagain empu lainnya berpindah ke
Blambangan dan Bali. Adanya pengaruh
Hindu terlihat dari kebanyakan hulu keris
Banten yang berukirkan raksasa dan adanya mata ideng seperti keris Bali pada warangka. Sedangkan hulu keris Cirebon selain menampilkan sosol raksasa dan dewa,
juga menampilkan tokoh pewayangan
seperti Bima, Dursasana, atau Ganesha.
Terjadinya
pembagian
wilayah
Mataram menjadi keraton Surakartan
dan Yogyakarta memberikan perbedaan
dan kemiripan. Warangka dan hulu keris Yogyakarta dengan Surakarta, sekilas
memiliki bentuk yang menyerupai. Keris Surakarta dan Yogyakarta kebanyakan
menggunakan warangka ladrang atau
branggah dan gayaman. Keris di Yogya
dan Solo jarang menggunakan material
gading sebagai hulu dan warangka, dikarenakan sifatnya yang keras dan beratnya
yang membuat kurang nyaman ketika
dikenakan, juga dianggap dapat mengakibatkan kerusakan pada bilah karena berat yang ditanggung dari hulu keris. Kayu
cendana dianggap sebagai material paling
baik untuk bahan warangka keris Surakarta, sedangkan di Yogyakarya kayu timaha
yang dianggap paling baik.
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Gambar 10. Warangka gayaman Surakarta (kiri), dam
warangka gayaman Yogyakarta (kanan), sekilas keduanya memiliki bentuk yang sama, perbedaan terletak pada
lengkungan dan sudut warangka.
Sumber: Haryoguritno (2006:319)

Bilah keris Madura rata-rata memiliki ukuran lebih besar dibandingkan keris
Jawa, warangka gayaman keris Madura
menyerupai warangka keris Bali. Pendudukan bangsa Eropa di beberapa wilayah Nusantara turut memberikan pengaruh pada
beberapa hulu keris Madura yang terlihat
dari ornamen tumbuhan dan hewan mitos
Eropa seperti singa, naga, dan kuda terbang.
Wujud fisik keris Bali memiliki ukuran yang relatif lebih besar dibadingkan
keris daerah lain. Sebagian empu keris di
Bali berasal dari Majapahit ketika kerajaan tersebut runtuh awal abad ke-16. Bilah keris Bali kebanyakan memiliki pamor
keleng atau bilah yang hitam legam tanpa
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Gambar 11. Hulu keris Madura dengan ukiran kuda
bersayap (foto kiri dan tengah), menyerupai ornamen hewan mitos bergaya Eropa di museum Fatahillah Jakarta
(foto kanan).
Sumber: Jensen (2007:24) chapter 5 dan dokumentasi
penulis

pamor. Selain kayu pelet, gading kerap
digunakan sebagai bahan warangka keris
Bali tua yang diperuntukkan bagi kaum
bangsawan. Selain itu ciri warangka keris Bali terlihat dari adanya guratan yang
dikenal dengan mata ideng dan alis panji
yang dimaknai sebagai mata ketiga untuk
memberikan pengelihatan tambahan, sehingga dapat memberikan keselamatan dan
perlindungan bagi pemilik keris.
Hulu keris Bali memiliki variasi bentuk terbanyak, kebanyakan bentuk hulu
keris Bali tidak terdapat di daerah lain, terutama bentuk ukiran mahluk hidup dan
Dewa. Selain kayu, gading, perak, emas,

Gambar 12. Mata ideng (guratan sebelah kiri) dan alis
panji (guratan sebelah kanan)
Sumber: Jensen (2007:13) chapter

atau gabungan kayu dan emas yang digunakan sebagai hulu keris, batu permata
sering kali diletakkan sebagai penambah
keindahan hulu keris yang diperuntukkan
bagi raja dan para bangsawan sebagai simbol status ekonominya.

Gambar 13. Ragam hulu keris Bali, bebondolan (a),
cecekahan (b), lotjeng (c), grantim (d), djalir (e), cecanginan/danganan tjanging (f), durga (g), kocet-kocetan
(h), raksasa/dvarapala (i), bayu (j), bhuta nawasari (k),
wisnu (l).
Sumber: berbagai sumber

Kebanyakan keris di Sulawesi berwujud menyerupai burung, menurut Hamzuri (1993:38-39), hal tersebut dipengaruhi
oleh kerajaan-kerajaan di Sulawesi yang
bersifat maritim, umumnya hulu keris berwujud burung laut dengan leher dan paruh
yang panjang, sebagai simbol keberanian,
keselamatan, dan keberhasilan. Sedangkan
bagi masyarakat Bugis, bentuk keris merupakan pemaknaan dari burung garuda
yang sedang terbang merentangkan sayapnya. Burung garuda dianggap sebagai burung yang dapat terbang bebas dan dapat
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menyerupai bentuk hulu keris Sumatra,
Jawa, dan Sulawesi.

Gambar 14. Keris Sulawesi dengan warangka ladrang
terbuat dari gading, dan hulu keris berwujud burung
laut.
Sumber: Hamzuri (1993:59)

singgah dimana saja, filosofi tersebut
diambil dari kebiasaan masyarakat Bugis
yang senang merantau dan dapat berdiam
pada suatu tempat sekehendak hatinya.
Beberapa daerah di Kalimantan yang
terdapat keris yaitu; Kalimantan Selatan,
Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Tidak diketahui secara pasti apakah keris tersebut dibuat di Kalimantan atau didatangkan dari daerah lain, dalam sejarah
tidak pernah dibicarakan mengenai empu
keris dari Kalimantan. Bentuk keris Kalimantan Timur menyerupai keris Sulawesi,
sedangkan keris Kalimantan Selatan dan
Barat mendekati keris Jawa.
Keris di Kalimantan kebanyakan
menggunakan warangka ladrang dengan
bahan kayu, sedangkan hulu keris selain
kayu digunkan juga logam mulia seperti
emas yang dilengkapi dengan hiasan batu
mulia. Adanya hubungan dagang dengan
berbagai kerajaan di Nusantara mengakibatkan keragaman bentuk pada hulu
keris Kalimantan, beberapa hulu keris
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Pengenalan Keris melalui Media Digital
Adanya keragaman keris di Indonesia
belum banyak diketahui oleh masyarakat,
salah satu sebab dikarenakan kurangnya media pengetahuan untuk mengenal-

Gambar 15. Hulu keris Kalimantan dengan bentuk
menyerupai hulu keris Sumatra (kiri), Jawa (tengah), dan
Bugis (kanan). Sumber: Jensen (2007:20,22,23) chapter
11

kan keris bagi khalayak. Saat ini terdapat
kecenderungan perubahan media cetak
menuju media digital, sejak tahun 2004
Google bersama beberapa universitas dan
perpustakaan besar seperti; University of
Michigan, Harvard University Library
dan Green Library Standford, melakukan
proyek digitalisasi bernama Google Books
Library Project. Media digital dianggap
dapat memberikan kemudahan dalam hal
akses dan efisiensi dari segi biaya.
Manusia pada dasarnya adalah mahluk berhasrat pencari tahu, informasi yang
jujur diperlukan untuk menghindari kesalahan penafsiran sejak kanak-kanak,
menurut Aamodt (2013:167) otak anak

Adityo B. Hardoyo, Imam Santosa, Irfansyah.
Urgensi Pengenalan Senjata Tradisional Keris Untuk Anak Sekolah Dasar Melalui Media Internet

terprogram untuk mencari dan memperhatikan informasi baru sejak usia 7 tahun,
dan 82% anak-anak di Amerika Serikat
telah menggunakan internet.
Berdasarkan data wawancara terhadap anak-anak SDN Banjarsari Bandung,
kelas 3 sampai 5, dengan jumlah keseluruhan 30 murid, 93% menyatakan pernah
menggunakan internet, dengan rata-rata
pemakaian dalam satu minggu; 1 hingga
2 kali sebanyak 43%, 3 hingga 4 kali sebanyak 11%, dan 5 hingga 7 kali sebanyak
46%. Sedangkan berdasar data Mark Plus
Insight pengguna internet di Indonesia tahun 2013 mencapai 74,57 juta.
Maka salah satu alternatif pengenalan keris bagi anak-anak dapat dilakukan
melalui media internet berupa website
yang didalamnya dapat digabungkan berbagai media seperti; teks, grafis, audio, video, dan permaian. Menurut Anitah (2009),
penggunaan multimedia akan melibatkan
pemakai dalam pengalaman multi sensori,
sehingga dapat mencapai hasil pembelajaran yang lebih maksimal.
Website merupakan salah satu media digital yang dapat menjangkau hampir semua lapisan masyarakat, dapat
memecahkan masalah ruang, waktu,
dan jarak. Namun sebagai media digital
yang bertujuan mengenalkan keris, keberadaannya perlu diketahui oleh khalayak, maka diperlukan media sosial lain
sebagai pendukung untuk menguatkan

dan menginformasikan keberadaan website tersebut, seperti fan page pada Facebook, Twitter, dan You Tube yang dapat
menyajikan berbagai video yang berkaitan
dengan keris yang tidak ditampilkan pada
website.
Penutup
Sebagai salah satu artefak warisan
budaya Nusantara, keris terus mengalami
perubahan hingga kini, adanya pengaruh
budaya, agama, dan kepercayaan yang lebih dominan turut memberikan pengaruh
pada keris dan menjadi ciri tersendiri dari
daerah keris berada. Ketika keris tidak
lagi menjadi benda primer, keberadaannya semakin jarang dijumpai, saat ini keris
dapat ditemukan sebagai koleksi museum
dan perorangan, atau pada acara tertentu,
seperti pernikahan tradisional, upacara di
keraton, atau pameran.
Keris-keris yang berasal dari Sumatra dan Sulawesi memiliki kecenderungan mempersepsikan keris sebagai
burung yang merupakan simbol keberanian, keberhasilan, kebebasan, dan pengalah kekuatan jahat. Sedangkan bagi
masyarakat Jawa dan Madura, keris lebih
dipersepsikan sebagai perahu, diman hulu
keris merupakan simbol manusia yang
tengah berlayar dalam menjalani hidup.
Bagi masyarakat Bali sosok Dewa dan raksasa pada hulu lebih disimbolkan sebagai
penjaga keselamatan pemakainya.
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Adanya keragaman keris Indonesia
perlu diketahui oleh masyarakat luas sejak usia dini untuk menambah wawasan,
pengetahuan, dan minat pada keris, yang
diharapkan kelak keragaman keris tersebut dapat terus terjaga. Perlunya media
penyebarluasan pengetahuan yang mudah
dijangkau dan diakses oleh semua lapisan
masyarakat, sebagai usaha untuk mengenalkan keris yang merupakan salah satu
identitas bangsa.
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