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BAB IV 

TRADISI CUCI KERIS DI DESA SEMETEH 

 

A Deskripsi Tradisi Cuci Keris di Desa Semeteh 

keris adalah termasuk senjata tradisional yang digunakan untuk tikam - 

menikam dan mempunyai kekuatan untuk mempertahankan diri dari 

serangan musuh.
1
 Dalam kehidupan sehari - hari, baik pada masyarakat 

tradisional maupun pada masyarakat modern, keris ternyata mempunyai arti 

penting sekali bagi manusia, terutama untuk memudahkan menghadapi 

bahaya atau tantangan yang timbul dari lingkungannya. 

Pandangan masyarakat mengenai keris ialah salah satu pusaka asli 

Nusantara yang dijadikan bentak antik, bertuah atau dalam hal lainya 

memiliki kekuatan atau ada khodam dalam sebuah keris tersebut. Menurut 

meraka dari wawancara penulis mengenai keris di zaman sekarang ini keris 

dijadikan sebuah alat untuk tikam - menikam melindungi diri serangan 

musuh yang mengacam keselamatan diri mereka. Dan keris juga dijadikan 

pegangan para pejabat yang ada di Desa Semeteh karena keris meraka 

peninggalan para nenek moyang mereka dipercaya keris yang mereka miliki 

memiliki kekuatan dalam aurah pengasih dan untuk menjaga pertahanan 

jabatannya.
2
 

Masyarakat Desa Semeteh masih banyak yang percaya mengenai hal -

hal yang berbau mistik, dan di Desa Semeteh juga masih menganut 
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tradisipeninggalan nenek moyang mereka.Menurut masyarakat apabila 

mereka meninggalkan tradisi kepercayaan nenek moyang mereka berarti 

mereka tidak mengenang atau tidak mengingat jasa nenek moyang mereka 

selama hidup didunia. Tradisi peninggalan nenek moyang mereka ialah 

tradisi cuci keris.
3
 

Tradisi cuci keris di Desa Semeteh diyakini sifatnya turun - temurun 

dari generasi ke generasi karena keris merupakan benda pusaka peninggalan 

nenek moyang. Tradisi cuci keris ini bertujuan untuk membersihkan keris 

dari kotoran yang bersifat karat, debu dan memberi makan suatu keris 

dengan cara menyuci atau cuci dan mewangikan keris karena keris tersebut 

dipercayaai masyarakat setempat memiliki keistimewaan atau khadam. 

Apabila keris tersebut tidak di cuci dan tidak di wangikan maka orang 

yang memiliki keris di tersebut akan mengalami beberapa gejala, yaitu : bisa 

menyebabkan si pemilik keris mudah marah, bisa membuat keluarganya 

sakit, dan bisa membuat khadam dalam keris tersebut pergi dari keris. Dan 

ada pengalaman si pemiliki keris apabila keris tersebut tidak di cuci dan 

tidak di wangikan si pemiliki selalu bermimpi berkelahi. 

Sehingga, membuat pemilik benda pusaka apa saja terutama keris harus 

rajin merawat benda pusaka atau terutama keris, cuci keris tersebut kurang 

lebih satu tahun sekali kalau mau lihat dari penjelasan si pemilik keris. 

Tetapi kalau keris tersebut terlihat berkarat dan ada gejalah yang 

ditimbulkan maka boleh mencucinya sebelum setahun sesuai dengan situasi 
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dan kondisi dari sebuah keris. Utamanya ritual tradisi cuci keris tersebut 

bagusnya di malam 1 suro tetapi menurut wawancara penulis terhadap ahli 

keris yang bisa disebut Mbah Yumi, bapak Juhar, dan bapak Nasir Wancik 

di malam jum‟at juga bagus dan hari - hari biasa juga bagus sesuai dengan 

aurah keris tersebut. 

Dengan demikian sesuai dengan data yang penulis peroleh melalui 

wawancara dan dokumentasi maka penulis mengetahui bagaimana proses 

atau tata cara tradisi cuci keris ialah :Yang pertama dilakukan oleh Mbah 

Yumi dalam proses tradisi cuci keris ada langkah - langkan dan alat - alat 

sebelum melakukan ritual cuci keris, alat - alat yang dipersiapakan, ialah :
4
 

Jeruk nipis, Air secukupnya, Dedak secupnya, Kapas atau handuk, dan 

Minyak wangi khusus untuk mewangi keris ( minyak hajar aswad dan lain 

sebagainya ).dan langkah – langakah selanjutnya ialah untuk melakukan 

proses ritual cuci keris ialah yang pertama, Baca mantra terlebih dahulu 

sebelum melakukan cuci keris karena keris adalah benda pusaka yang 

mengandung hal mistik atau memiliki kekuatan dan memiliki racun, mantra 

- mantra ialah sahadat 3x yang berbunyi : asyhadu an - ala ilaaha wa 

asyhadu anna muhammadan rasuulullah 3x, shalawat 3x yang berbunyi : 

alloohuma sholi „ala Muhammad wa‟ala aali Muhammad 3x, allahu akbar 

3x, allah ya rasulullah qulhu datulah lailahaillallah muhammadarrasulullah 

yawalhamdulillahi rabbil‟ alamin, allahu akbar 3x, yaa jabar 3x, yaa 

malaikat suruh sakti 9x, yak allah aku mohon aku akan membersihkan 
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pusaka ini, tolong jauhkan dari aku racun dari pusaka ini dan kembalikan ke 

gunung sahara jagaan nabi nuh, karena aku akan membersihkan pusaka ini 

karena allah tak allah, allahu akbar 3x. Bismillah... allah humma ya‟ arhamu 

saharahim rohimun 3x, setealah itu Masukan kerisnya ke dalam air terus 

usapkan keris dari pangkal ke ujung dengan sama rata jangan sampai 

berhenti, dan Potong jadi dua jeruk nipisnya tetus usapkan dari pangkal ke 

ujung dengan sama rata, Setelah diusapkan dengan air dan jeruk nipis terus 

proses pengeringan dengan menggunakan dedak, yang sudah disiapkan 

dalam wadah atau mangkok terus usapkan keris dari pangkal sampek ujung 

dengan sama rata. Karena dedak mengandung banyak mengandung vitamin, 

dengan menggunakan dedak sama halnya memberi makan keris, Kemudian 

membersihkan dengan kapas supaya serbuk dedak tidak mengendap di sela - 

sela keris, dan Terakhir keris dioleskan minyak wangi supaya keris terlihat 

mengkilat dan harum, serta keris yang dioleskan dengan minyak wangi 

khusus untuk keris sama saja memberi makan suatu keris tersebut.
5
 

Mbah Yumi berpesan kepada penulis apabila kamu memiliki benda 

pusaka apapun itu jenisnya seperti yang kita cuci keris sekarang, tombak, 

kapak dan lain sebagainya. Maka kamu harus belajar terlebih dahulu untuk 

mencuci benda pusaka. Belajar pada orang ahli ataupun orang tertua dari 

penulis ababila benda pusaka tersebut peninggalan dari leluhur yang 

mendahului atau nenek moyang. Apabila melakukan tradisi cuci keris itu 

dilakukan dengan sendiri tanpa belajar dan tuntunan orang yang lebih paham 

                                                           
5
Wawancara dengan  Mbah Yumi Selaku Pencuci Keris, Desa Semeteh Kec. Muara 

Lakitan Kab. Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan, tanggal  6 juni 2019. 



60 

 

mengenai proses cuci keris maka akan berakibat patal karena sebuah benda 

pusaka dan berbagai jenis benda pusaka peninggal nenek moyang itu bertuah 

dan memiliki khodam tertentu didalamnya dan memiliki racun.
6
 

Dan pengalaman Mbah Yumi bisa menjadi dukun dalam hal tradisi cuci 

keris ini ialah pada suatu ketika sekitar beliau meranjak desawa beliau 

merantau ke pulau Jawa bahkan keseluruh Indonesia beliau banyak hal yang 

mereka temui dalam sebuah perantaunya, tetapi memang sudah diniatkan 

dari hati dan keluarganya apabila beliau merantau harus mencari ilmu bukan 

segi material saja tetapi ilmu kebatinan dan kerohaian juga itu pesan orang 

tuanya. Singkat cerita banyak beliau berguru untuk mencari ilmu semuanya 

bisa Mbah Yumi miliki ilmu dari gurunya. Dan suatu malam Mbah Yumi 

mengamalkan bekal yang diberikan oleh gurunya, dan selesai 

menjalankannya beliau tertidur bermimpi orang tuanya memberikan 

keriskepada Mbah Yumi didalam mimpinya, terus beliau kaget dan bangun 

benar - benar nyata disamping tempat tidur beliau ada sebuah keris yang 

diberikan oleh orang tua mereka didalam mimpi dan keris itu bernama Keris 

Penyambar Nyawa.Dan beliau pulang ke dari merantau dan orang banyak 

berkunjung dan memberitahukan bahwa orang tuanya sudah tiada.
7
 

Langkah Yang kedua dilakukan oleh Bapak Juhardin dalam proses 

tradisi cuci keris ialah pertama mempersiapkan alat - alat untuk digunakan 

untuk proses cuci keris, yaitu : Persiapakan jeruk nipis terus dipotong 

menjadi dua bagian, lalu Persiapkan air secukupnya, dan siapkan Kapas atau 
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tisu untuk proses pengeringan, serta sediakan Minyak wangi khusus untuk 

mewangi keris ( minyak hajar aswad dan lain sebagainyanya ). Dan 

selanjutnya masuk ke proses penyuciannya ialah Pertama, baca lafas dua 

kalimat sahadat yang berbunyi : asyhadu an - ala ilaaha wa asyhadu anna 

muhammadan rasuulullah dan dibaca terus disaat memulai proses cuci keris 

hingga proses pengeringan dan memawangi, setelah itu Celupkan keris 

kedalam air dan mengusapkan jeruk nipis yang sudah dipotong ke keris dari 

pangkal ke ujung sampai rata dan kedua belah bilah keris basah, selanjutnya 

keringkan keris dengan kapas dari pangkal dan ujung dan seterusnya sampai 

keris benar - benar kering, dan Terakhir mengoleskan minyak wangi ke keris 

dengan mengucapkan dua kalimat sahadat sampai selesai.
8
 

Didalam perbincangan penulis dengan bapak Juhardin dan dihadiri oleh 

beberapa orang atau  masyarakat setempat setelah selesai melakukan tradisi 

cuci keris beliau berpesan jangan sembarangan melakukan pencucian keris 

dan mewangi keris, karena keris adalah benda pusaka dan memiliki khodam 

terus dibatang keris dan urat - urat keris memiliki racun yang berbahaya bisa 

berakibatkan patal ialah bisa merenggut nyawa, jadi kalau belum 

berpengalaman dan belum paham mengenai benda pusaka yang berbentuk 

keris dan apalagi peninggalan para leluhur atau nenek moyang jangan 

sembarang melakukan ritual dalam jenis apapun dan jangan sembarang 

menggunkannya.
9
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Pengalaman bapak Juhardin bisa melakukan ritual cuci keris ialah disaat 

beliau masih rewaja. Karena beliau pada masa rewajanya telah mengenal hal 

yang berbau mistik karena keturunan bapak Juhardin adalah orang yang 

berilmu dan kuat dalam hal yang berbau mistik atau bisa dikatakan keluarga 

bapak Juhardi memang dari keturunan keluarga beliau yang sudah memiliki 

benda pusaka.Dan keluarga beliau rajin mencari ilmu yang diluar batas 

kemampuan orang biasa dan sampai sekarang di Desa Semeteh Keluarga 

beliau disegani dan dihormati oleh masyarakat Desa Semeteh.Dalam hal 

agama keluarga beliau taat dan dalam hal yang berbau ghoib beliau paham. 

Bapak Juhardin menuturkan kata dahulu dizaman ayahnya pernah ada 

kejadian perkelahian keluarganya dan orang, tapi nama orang yang beliau 

katakana tidak disebutkannya. Orang itu terkena goresan keris keluarga 

beliau tidak lama badan orang itu lemah dan yang kena goresan tersebut 

membiru dan akhirnya meninggal dunia dan disinilah beliau percayaan 

bahwa keris atau benda pusaka peninggalan nenek moyang harus dirawat 

dengan orang ahli dan jangan sembarangan melakukan proses ritual. Bapak 

Juhardin juga pernah merantau kedaerah Jawa untuk mencari ilmu dan 

memantapkan akidah dan keyakinannya.
10

 

Langkah yang ketiga dilakukan oleh bapak Nasir Wancik kurang lebih 

proses tradisi cuci keris atau alat - alat ataupun langkahnya hamper sama 

dengan dilakukan oleh bapak Juhardin Karena mereka satu aliran atau 

mereka bersaudara  dalam proses cuci keris ialah pertama mempersiapkan 
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alat - alat untuk digunakan untuk proses cuci keris, yaitu, pertama 

persiapakan jeruk nipis terus dipotong menjadi dua bagian, sealnjutnya 

Persiapkan air secukupnya, lalu siapkan Kapas atau tisu ataupun handuk 

untuk proses pengeringan, dan Minyak wangi khusus untuk mewangi keris ( 

minyak hajar aswad dan lain sebagainyanya ). Setelah menyiapkan alat yang 

digunakan proses cuci keris selanjutnya langkah – langkah untuk memulai 

proses cuci keris ialah Pertama, baca lafas dua kalimat sahadat yang 

berbunyi : asyhadu an - ala ilaaha wa asyhadu anna muhammadan 

rasuulullah dan dibaca terus disaat memulai proses cuci keris hingga proses 

pengeringan dan memawangi, kedua, Celup keris keris kedalam air dan 

mengusapkan jeruk nipis yang sudah dipotong ke keris dari pangkal ke 

ujung sampai rata dan kedua belah bilah keris basah, ketiga, Mengeringkan 

keris dengan kapas atau tisu ataupun handuk dari pangkal dan ujung dan 

seterusnya sampai keris benar - benar kering, dan terakhir mengoleskan 

minyak wangi ke keris dengan mengucapkan dua kalimat sahadat sampai 

selesai.
11

 

Kalau bapak Nasir Wancik hanya meneruskan peninggalan keluarganya 

tidak seperti bapak Juhardi karena mereka berdua adalah bersaudara. Bapak 

Nasir Wancik bisa melakukan ritual tradisi cuci keris adalah berguru dengan 

keluarganya sendiri dan beliau bisa melakukan ritual tradisi cuci keris itu 

bapak Nasir Wancik cepat memahami dan beliau bermimpi menemukan 

keris didalam bak air dan beliau bangun dan melihatnya untuk membuktikan 
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mimpinya bahwa mimpinya benar kenyataan. Dan pada suatu ketika 

kerisbeliau hilang atau jatuh di Kota Lubuk Linggau dan bapak Nasir 

Wancik pasrah dan beliau berkata kalau memang kerisnya milikinya akan 

kembali padanya. Dan pada saat azan magrib ada suara terjatuh diatas lemari 

rumah beliau dan anak beliau melihatnya ternyata keris milik bapaknya 

nama kerisnya semar mesem. Dari sinilah beliau dipercaya bisa merawat 

keris oleh masyarakat.
12

 

Jadi, kesimpulannya tradisi cuci keris yang dilakukan oleh mbah Yumi, 

bapak Juhardin dan Nasir Wancik hampir sama dari alat - alat dan langkah - 

langkah yang digunakan untuk tradisi cuci keris. Tanggapan yang pertama 

oleh mbah Yumi mengenai tradisi cuci keris itu dilakukan setahun itu bisa 

dua atau tiga kali, karena menurutnya sesuai aurah khodam didalam kerisnya 

dan begitu juga bapak Juhardin Dan bapak Nasir Wancik. Dan tanggapan 

mereka mengenai dalam proses tradisi keagamaan masyarakat ialah untuk 

membersihkan keris dari kotoran, untuk melindungi keris supaya yang ada 

didalam keris tersebut tidak berpindah tempat ( khadam ), untuk 

melestarikan kebudayaan yang diturunkan dari nenek moyang mereka, serta 

keris tersebut kelihat unik dan bagus serta wangi. Cuci keris tersebut tidak 

semua orang yang bisa mencucikannya karena keris itu banyak unsur racun 

bisa menyebabkan kematian apalagi keris tersebut peninggalan leluhur 

keluarga itu harus mempunyai keahlian dalam proses tersebut dalam artian 

mengerti dalam proses cuci keris. Tradis cuci keris dalam masyarakat ialah 
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sebagai tradisi yang turun - temurun, apalagi pusaka ini diyakini memiliki 

keistimewaan atau mempunyai kekuatan tertentu. Sehingga membuat para 

pemilik pusaka atau keris ini haris rajin merawatnya, lebih bagus malam 

jum‟at dan pada utamanya pada malam 1 suro. 

 

B Peran Dukun dalam Tradisi Cuci Keris Di Tinjau Dari Teori 

Fungsionalisme 

Secara umum status dukun dalam kacamata masyarakat setempat 

dipandang sebagai sebuah status sosial yang terhormat dan bergengsi. Hal 

tersebut terlihat dari maraknya kalangan pejabat, penguasa kecil, 

konglomerat, pedagangan asongan, petani, nelayan, pelajar, politikus untuk 

melancarkan usahanya datang rami - ramai ke paranormal atau dukun. Dan 

fungsi dukun dalam tradisi cuci keris ialah dukun berfungsi sebagai media 

untuk proses ritual cuci keris, karena dukun memiki ahli dalam proses cuci 

keris tersebut dan memiliki kemampuan yang lebih dari masyarakat biasa 

serta si dukun memiliki kemampuan atau kekuatan yang turun - temurun 

dari nenek moyangnya dan memiliki ahli dalam bidang cuci keris tersebut.
13

 

Jadi, kesimpulannya masyarakat percaya dengan peran dukun dalam proses 

cuci keris karena dukun tersebut memiliki kemampuan yang dalam 

bidangnya dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh masyarakat awam atau 

masyarakat setempat. 
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Dalam tradisi cuci keris di Desa Semeteh seorang dukun keris sangatlah 

berperan penting dalam suatu tradisi cuci keris. Tanpa seorang dukun proses 

tradisi cuci keris itu tidak akan berlangsung. Karena orang yang 

berpengalaman dalam sebuah tradisi cuci keris tersebut adalah seorang 

dukun kerang dia sangat berpengalaman yang dalam hal yang berbau mistik 

atau supranatutal dalam sebuah keris. Karena didalam sebuah keris konon 

dari cerita nenek moyang memiliki roh - roh atau sering disebut dengan 

memiliki kekuatan supranatural. Dan keris apabila apabila peninggalan 

nenek moyang pasti memiliki kemampuan tertentu dan memiliki racun yang 

berbahaya didalam sebuah keris. Karena itulah peran dukun sangatlah 

penting dalam sebuah tradisi cuci keris.
14

 

Didalam melakukan tradisi cuci keris tersebut tidak hanya dukun saja 

yang melakukan kegitan tersebut. Ada juga yang membantu untuk persiapan 

tradisi cuci keris dan memiliki tugas - tugas yang penting atau memiliki 

fungsi masing - masing untuk mempersiapkan kegiatannya. Tugas - tugas 

tersebut ditujukan kepada dukun, keluarga yang mempunyai keris, tokoh 

agama, masyarakat, pemerintah atau kepala desa,wanita, dan pemuda,yaitu : 

Pertama, tugas dukun dalam tradisi cuci keris adalah sebagai orang yang 

melakukan ritual penyucian pada keris dan menunjukan kemampuannya 

dalam berdialog dengan roh - roh yang ada dalam keris. Dukun juga orang 

yang pertama memulai ritualnya dengan membaca mantra - mantra yang 

sudah dijelaskan penulis dibagian pertama atau A. Dukun juga mengetahui 
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sebuah keris itu memiliki kekuatan atau tidak kareana seorang dukun yang 

yang berpengalaman dalam hal itu dan memiliki ngelmu mengetahui getaran 

sebuah keris tersebut. Dan dukun juga mengetahui bahwa keris  memiliki 

racun yang berbahaya jadi jangan sembarang cuci tanpa yang ahlinya, 

karena bisa berakibat patal bagi yang mencuci keris. Dukun juga mengetahui 

kapan bisa melalukan ritual cuci kerisnya dan apasaja peralatan yang ingin 

dipersiapkan dalam sebuah tradisi cuci keris. Dan inilah tugas dukun sebagai 

masyarakat, si dukun atau pawang memang wajib ikut dalam tradisi apabila 

beliau tidak ikut dalam ritual tradisi cuci keris maka siapa yang akan 

membimbing dan mengayomi atau mengetahui sebuah keris memiliki 

kekuatan atau tidak berbahaya atau tidak apabila dilakukan secara 

sembarangan. Jadi tugas dukun dalam masyarakat harus wajib ikut serta 

dalam ritual tersebut karena beliau lebih paham dan mengetahui tentang hal 

yang berbau mistik dan tata cara melakukan tradisi cuci keris. Dan tugas 

dukun sebagai individu adalah hampir sama perannya sebagaimasyarakat 

tetapi kalau individu lebih mengutarakan untuk pribadinya sendiri karena 

dalam proses tradisi cuci keris si dukun bisa menjajal kemampuannya dan 

bisa diakui banyak orang bahwa si dukun tersebut memiliki kemampuan 

atau kekuatan yang lebih dibandingkan dengan masyarakat setempat, dan 

bisa membuatnya tambah lebih sakti dan bisa buat si dukun tambah giat 

mengamal dan menjalankan kemampuannya.
15
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Kedua, tugas keluarga yang memiliki keris dalam tradisi cuci keris ialah 

ikut serta dalam proses cuci keris tersebut dan menyedia keris untuk 

medianya. Dan ikut serta untuk mempersiapkan alat - alat untuk proses 

tradisi cuci keris dan ikut mengumpulkan dana untuk proses kegiatanya. Dan 

keluarga yang memiliki keris bisa mengetahui bahwa kerisnya memiliki 

kekuatan atau tidak dan bisa tahu tata cara untuk melakukan cuci kerisnya 

sendiridi tempat kediamnya.
16

 

Ketiga, tugas tokoh agama adalah sebagai pelengkap tradisi apabila 

tidak hadirtokoh agama dalam sebuah tradisi tersebut maka tidak akan 

berjalan kegiatan tersebut. Serta tokoh agama sebagai pemantau tradisi cuci 

keris tersebut, takutnya didalam tradisi tersebut ada hal yang membawa 

kearah yang salah atau keluar dari panutan Desa atau keluar dari ajaran 

agama islam, karena tokoh agama adalah sebagai pemimpin dalam bidang 

agama karena tokoh agama adalah orang yang taat dalam hal peribadatan 

dan paham mengenai agama serta selalu menyampaikan hal yang baik 

terhadap masyarakat Desa pada saat kegiatan keagamaan. Dan tokoh agama 

mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakatnya karena segala sesuatu 

yang disampaikannya dan dimilikinya dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat yang ada di Desa Semeteh, serta apapun yang diperbuatkannya 

membawa atau memberikan kebaikan, kesejahteraan dan kemajuan 

masyarakat.
17
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Wawancara dengan Sani Desa Semeteh Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas, Prov. 

Sumatera Selatan, tanggal 11 Mei 2020. 
17

Wawancara dengan Bastoya Ketua P3N Desa Semeteh Kec. Muara Lakitan Kab. Musi 

Rawas, Prov. Sumatera Selatan, tanggal 13 Mei 2020. 
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Keempat, tugas masyarakat dalam tradisi cuci keris adalah sebagai 

pelengkap dalam sebuah tradisi cuci keris dan membantu untuk menata 

tempat untuk kegiatannya dan mencari peralatan untuk perlengkapan untuk 

tradisi cuci keris, dan untuk belajar atau mencari tahu bagaimana tata cara 

cuci keris yang baik dan benar agar tidak berakibat patal bagi diri mereka. 

Karena keris memiliki racun yang berbahaya bisa berakibat patal bagi yang 

sembarangan mencuci keris. Apalagi keris peninggalan nenek moyang pasti 

memiliki tuah atau khodam dan sangat beracun. Kehadiran masyarakat 

dalam sebuah tradisi cuci keris untuk mempertahankan sebuah tradisi 

peninggalan nenek moyang akan menjadi kebanggaan bagi mereka dalam 

mempertahankannya. Masyarakat juga bisa menyumbang dana untuk suatu 

kegiatan tersebut. Dan masyarakat juga bisa menyaring dan memilih budaya 

luar yang dianggap tidak merusak asli tradisi di Desa Semeteh.
18

 

Kelima, tugas pemerintah tradisi cuci keris adalah sebagai pemerintah 

atau kepala desa bisa memberi arahan untuk melestrarikan sebuah tradisi 

yang ada di Desa Semeteh. Serta ikut andil dalam sebuah ritual tradisi cuci 

keris. Pemerintah juga bisa melihat atau memantau apakah tradisi cuci keris 

tersebut melanggar peraturan yang berlaku atau tidak. Pemerintah juga harus 

mendukung tradisi tersebut dan memberi sumbangan material untuk 

persiapan tradisi cuci keris. Dan bisa belajar juga untuk merawat keris 

karena setiap pejabat pasti memiliki keris.
19

 Dan  

                                                           
18

Wawancara dengan Bapak Mintaria Desa Semeteh Kec. Muara Lakitan Kab. Musi 

Rawas, Prov. Sumatera Selatan, tanggal 14 Mei 2020. 
19

Wawancara dengan Armansyah kades Desa Semeteh Kec. Muara Lakitan Kab. Musi 

Rawas, Prov. Sumatera Selatan, tanggal 11 Mei 2020. 
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Keenam, tugas wanita dalam tradisi cuci keris adalah sebagai 

menyiapkan alat untuk tradisi dimulai. Wanita juga bisa membuat makanan 

jamuan dalam proses tradisi itu akan dimulai dan serba guna untuk proses 

pembersihan tempat tradisi cuci keris yang akan mulai ataupun selesai nanti. 

Serta wanita juga bisa menata tempat itu bisa terlihat menarik untuk dilihat. 

Jadi, dapat disimpulkan peran dukun dalam tradisi cuci keris ditinjau dari 

teori fungsionalisme adalah ingin mengetahui bagaimana fungsi atau tugas 

dukun, tokoh agama, masyarakat, pemerintah dan wanita dalam tradisi cuci 

keris. Serta memiliki fungsi, peran atau tugas masing - masing dalam tradisi 

cuci keris.
20

  

Dan ketujuh, tugas pemuda ialah sama halnya dengan yang tugas - tugas 

yang lain ikut serta dalam proses tradisi cuci keris. Ikut mempersiapkan alat 

- alat yang ingin digunakan untuk proses tradisi cuci keris. Dan pemuda juga 

bisa ikut melihat tata caranya proses ritual tersebut biar para pemuda tidak 

sembarangan menggunakan benda pusaka lainnya selain keris. Dan biar 

mengetahui sebuah benda pusaka memiliki kekuatan agar para pemuda tidak 

sembarangan menggunakan benda pusaka karena benda pusaka para dahulu 

ataupeninggalan nenek moyang memiliki kekuatan supranatural serta 

beracun. Agar para pemuda tahu bahwa benda pusaka bisa membahayakan 

diri ataupun orang lain karena menggunakan sembarangan bisa berakibat 

patal. Itulah kenapa pemuda harus ikut serta dalam tradisi cuci keris untuk 
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Wawancara dengan Ibu Arwana Desa Semeteh Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas, 

Prov. Sumatera Selatan, tanggal 11 Mei 2020. 
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mengajarnya dan membimbingnya agar tidak sembarangan 

menggunakannya.
21

  

Itulah kenapa tradisi cuci keris dilakukan sudah dijelaskan di bab - bab 

sebelumnya untuk menghormati para leluhur mereka yang mendahului 

mereka yang memiliki benda pusaka seperti keris. Dan melestrarikan budaya 

peninggalan nenek moyang serta bisa menunjukkan tempat - tempat lain 

bahwa Desa Semeteh juga memiliki tradisi sama seperti daerah - daerah lain. 

Serta mengajar para masyarakat sempat agar tidak sembarangan 

menggunakan benda pusaka karena benda pusaka peninggalan nenek 

moyang memiliki kekuatan berbahaya apabila sembarangan menggunkan 

benda pusaka tersebut bisa berakibat patal. karena keris atau benda pusaka 

peninggalan nenek moyang yang telah mendahului memiliki kekuatan 

supranatural dan beracun. 

Selain dari peran dukun dalam tradisi cuci keris ditinjau dari teori 

fungsionalisme. Dan memiliki fungsi, peran atau tugas masing - masiang. 

Dan islam tidak pernah melarang manusia memiliki sebilah keris, karena 

fungsi keris selains ebagai alat penusuk juga sebagai alat untuk 

mempertahankan diri dari ancaman-ancaman. Allah memerintahkan umat-

Nya untuk membuat alat yangdapat melindungi dirinya dari peperangan, 

yaitu dalam surat Saba‟ ayat 11: 

                        

                                                           
21

Wawancara dengan Rafin Saputra Desa Semeteh Kec. Muara Lakitan Kab. Musi 

Rawas, Prov. Sumatera Selatan, tanggal 14 Mei 2020. 
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Artinya:“(yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah 

anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku melihat 

apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Saba‟:11) 

Agama islam tidak pernah ia melarang manusia untuk memiliki keris, 

apabila  ada  pandangan  yang  mengatakan  bahwa  keris  adalah  benda  yang  

akan menyesatkan  kepercayaan  manusia  terhadap  Tuhan  (musyrik)   maka   

yang   patut  disalahkan  adalah  orang  yang  memiliki   keris   bukan   keris   itu   

sendiri. Manusia   diciptakan  Tuhan  sebagai  makhluk   yang   paling   tinggi   

martabatnya   dibandingkan  dengan   makhluk   ciptaan   Tuhan   lainnya. 

Manusia diciptakan Tuhan dilengkapi dengan  akal  dan  pikiran, sedangkan   

kerishanyalah bendamati ciptaanmanusia. Keris    sebagai    saksi    sejarah     

kemerdekaan,     banyak     tokoh     pejuang     zaman  dahulu,  berjuang  

melawan  penjajah  Belanda  dengan  sebilah   keris,   di   antaranya:  Pangeran 

Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Panglima Sudirman, Kiai Maja, dan tokoh 

pejuang lainnya. Tokoh-tokoh tersebut tidak mungkin dikatakan musyrik karena 

mereka merupakan orang yang gigih dalam berjuang di jalan Allah,mereka taat 

menjalankan perintah agama dan mereka termasuk orang yang sukamelakukan 

prihatin. Anggapan - anggapan    yang     mengatakan     bahwa     keris     adalah     

benda     yang   dapat    menyesatkan    manusia,    mungkin    didasari    pada     

fenomena - fenomena     yang  ada  di  masyarakat  saat  ini.  Orang-orang  sering  

memberikan   penghormatan   yang berlebihan pada sebilah keris, bahkan ada 

yang menyembah terlebih dahulu sebelum membuka keris dari warangkanya. 

Perilaku - perilaku semacam itu, bagi komunitas  pecinta  keris   tidaklah   
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disalahkan,   asal   sewajarnya   saja   dan   tidak   berlebihan.  Al-Qur'an 

menjelaskan   bahwa   Allah   tidak   menyukai   sesuatu   yang berlebihan, yaitu: 

                       

                

 

Artinya:“Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah 

diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan: "Kami dengar dan kami 

taati". Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengetahui isi 

hati(mu)”. (Qs. Al-Maidah: 7) 

Tradisi cuci keris diperbolehkan,     karena     keris     merupakan   sebuah  

benda  yang  terbuat  dari   logam,   dan   mudah   terkena   karat.   Merawat   

keris   dapat   dilakukan   dengan   cara   memberikan   minyak.   Umumnya,   

orang   yang  memberikan   minyak   pada   keris   memiliki   tujuan   untuk   

memberi   makan   atau   merawat keris dari karatan. Orang beranggapan bahwa 

merawat keris termasuk perbuatan musyrik, tetapi     pada     kenyataannya     

tidak,     tergantung     dari     mana      orang     yang memandangnya.Jadi,   keris   

jika   dilihat   dari   perspektif   Islam   dan   dari    uraian    di    atas    maka keris   

tidaklah   bertentangan   dengan   ajaran   Islam,   mana   kala   hanya    dijadikan    

sebagai aksesori. Namun, apabila sampai keris digunakan sebagai azimat atau 

jimat hukumnya haram atau dosa besar dalam Islam. 

Kesimpulannya, Keris dalam perkembangannya telah mengalami perubahan 

fungsi, kedudukan keris saat ini bukan lagi sebagai senjata, melainkan sebagai 

benda peninggalan sejarah, karya seni, koleksi, pusaka, hiasan, dan pelengkap 
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pakaian adat, bahkan keris digunakan sebagai azimat atau jimat, yang mana 

hukumnya haram atau dosa besar. Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwa umat 

muslim diperbolehkan membuat senjata untuk melindungi diri. Keris adalah 

salah satu senjata yang berfungsi sebagai pelindung diri dari ancama-ancaman 

yang ingin berbuat jahat, jadi umat muslim diperbolehkan memiliki keris jika 

difungsikan sebagai alat untuk mempertahankan diri bukan azimat atau jimat. 


