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Abstract 

This paper is talking about culinary especially for the souls of ancestors in Chinese Peranakan 
culture in Palembang, South Sumatra. This special culinary is served to commemorate the death 
day of one family member or ancestor according to Confucian ritual. There are clear cultural 
acculturation evident from Peranakan dishes by doing this ritual. They serve Chinese food using 
pork as its material, but rich of Nusantara’s ingredients which are not used and not known by 
China people, such as turmeric ‘kunyit’, greater galingale ‘lengkuas’, temu kunci, citronella 
grass ‘sereh’, bay leaf ‘daun salam’, etc.  One Chinese food, such as babi hong got its new taste 
by using Nusantara’s ingredient. They also served local people’s food such as opor ayam, ayam 
asem-aseman which is rich of ingredients. Culinary for commemoration of a dead person in 
other parts of Indonesia may or may not be the same. There are “obliged” food material, such as 
pork and chicken. But the dish can be diffrent, it depends on the peculiarity of a region. For 
example, there are many pineapple trees in Palembang, then people served cah nanas as their 
dish. This kind of dish would not be found in other parts of Indonesia. Each region has its own 
influence towards  Peranakan food, it depends on the pecualiarities of the region. Nowadays, 
since there are vegetarism concept in Buddhism, people made culinary for soul become simple. 
In this paper I talk about nonvegetarism culinary or  “traditional culinary”. Traditional culinary 
consists of four dishes: (1) rice (2) side dish (3) cake and cookie (4) fruits and two beverages (1) 
tea (2) rice wine. They also served local fruits, cake and cookie. Those are evidence for 
Peranakan’s cultural acculturation; not only for the living person, but also for the death. 
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1.  Peranakan dan Totok 

Orang awam pada umumnya menganggap etnik Cina di Indonesia sebagai 
sebuah kelompok yang homogen. Tidak peduli ia berpenampilan budaya, fisik seperti 
apa, semuanya dikatakan sebagai “orang Cina”. Secara umum, orang Cina di Indonesia 
terdiri dari dua golongkan. Mely G. Tan mengungkapkan ada perbedaan di antara 
mereka yang dikenal dengan nama Peranakan dan yang disebut orang Totok. Menurut 
Tan (1979:x), yang digolongkan sebagai kaum totok adalah mereka yang bercirikan: 

Kalaupun dapat diadakan pembedaan antara orang-orang etnis Tionghoa menurut 
kewarganegaraannya, masih ada suatu perbedaan pokok lainnya, ialah menurut 
orientasi kebudayaannya. Kita dapat membedakan antara mereka yang orientasi 
kebudayaannya berintikan kebudayaan yang berasal dari Tiongkok (berbahasa 
Tionghoa di rumah, pernah bersekolah di sekolah Tionghoa, mempuyai hubungan 
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kerabat atau dagang dengan orang Tionghoa lain di luar Indonesia), yang biasanya 
dinamakan orang Tionghoa ”Totok”.  

 

Yang dimaksud dengan Peranakan memiliki ciri (Tan 1979:x): 

[...] mereka yang orientasi kebudayaannya berintikan kebudayaan setempat, seperti 
Jawa, Sunda, Ambon, Menado, yang di rumahnya menggunakan bahasa setempat; 
pendeknya mereka yang telah mengalami proses akulturasi yang mendalam dengan 
kebudayaan di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Orang-orang ini biasanya 
dinamakan orang ”Peranakan”. 

 

Gondomono memiliki pendapat yang tidak begitu berbeda dengan Tan (1979). 
Inilah pendapat Gondopmono mengenai Peranakan yang disebutnya golongan Cina-
Indonesia (1996:2-3): 

”Ketika kehidupan di Nusantara terbukti  lebih baik dan memberi harapan yang 
cerah daripada di tanah tumpah darahnya di Cina Tenggara pada waktu itu, maka 
banyak imigran mulai berdatangan dalam jumlah besar ke Indonesia, tanpa kaum 
perempuannya. Pada awalnya mereka masih merencanakan untuk kembali ke 
negeri Cina apabila meeka telah mengumpulkan kekayaan yang cukup banyak 
untuk  hari tuanya, namun lama kelamaan mereka meninggalkan gagasan untuk 
kembali ke tanah asalnya. Mereka kemudian malahan hidup dengan perempuan 
setempat dan menetap di Indonesia untuk selama-lamanya. Mereka membentuk 
komunitas sendiri yang makin lama makin berbeda secara kultural dengan 
masyarakat leluhur Cina. Maka terbentuklah sebuah kelompok yang dalam banyak 
tulisan disebut sebagai golongan ”peranakan” , namun di dalam tulisan ini disebut 
sebagai golongan Cina-Indonesia. Kaum imigran yang datang pada abad 
kesembilan belas sampai awal tahun 1930-an banyak yang membawa istri atau 
keluarganya sehingga mereka pun membentuk komunitas sendiri yang biasanya 
disebut golongan Cina Totok, yang secara kultural lebih akrab dengan budaya 
leluhur mereka daripada golongan Cina-Indonesia.” 

 

Kriteria pembedaan Peranakan dan Totok yang dilakukan oleh Tan dan 
Gondomono tidak jauh berbeda. Sampai sekitar tahun 70-an kriteria tersebut masih 
dapat digunakan untuk mengidentifikasikan anggota kedua kelompok itu. Perbedaan di 
antara keduanya sangat jelas, misalnya orientasi budaya, agama, bahasa, pekerjaan, 
pakaian, aksesori, gaya hidup. Ini disebabkan kaum Peranakan sedapat mungkin 
mempertahankan statusnya yang mengidentifikasikan diri dengan budaya lokal. Namun, 
dalam karyanya Pelangi Cina di Indonesia, Gondomono (2002:5) mengatakan: 

”Kaum Peranakan Cina ini, kebudayaannya tidak sepenuhnya berciri pribumi 
seperti kelompok etnik ibunya (Jawa, Sunda, Bali, Bugis, dll.) dan tidak juga 
sepenuhnya Cina (Hokkian, Teociu, Hinghua, dsb.)  

 

Dengan demikian, boleh dikatakan kaum Peranakan memiliki budaya ”setengah-
setengah”, dalam arti setengah Cina setengah pribumi. Mereka belum dapat dikatakan 
sepenuhnya pribumi karena masih memiliki ciri kecinaan seperti nama, masih menganut 
agama dari negeri Cina, begitu pula masih menjalankan adat istiadat nenek moyangnya 
dari daratan Cina walaupun tidak murni lagi. Akan tetapi, mereka juga bukan Cina totok 
lagi. 
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Karena asimilasi dan akulturasi budaya ini—walaupun tidak sepenuhnya—tidak 
heran mereka merasa dirinya ”lebih tinggi” daripada kaum Totok, sekaligus merasa 
lebih mengerti dan tahu tata cara upacara secara Konfusianisme. Secara umum, kaum 
Peranakan merasa lebih ”berbudaya” daripada kaum Totok. ”Berbudaya” dalam 
pengertian mereka sudah berbaur dan mengadopsi budaya lokal di Indonesia, tetapi 
memegang teguh ajaran Konfusius dengan semua tata cara keagamaannya. Akibatnya, 
perkawinan antara Peranakan dengan Totok sangat jarang terjadi karena perbedaan 
pandangan hidup dan tata cara hidup. 

Keadaan berubah setelah tahun 70-an. Perkawinan campur antara Peranakan dan 
Totok banyak terjadi. Anak-anak kaum Totok sebagian besar tidak berbahasa Cina lagi, 
budaya Cina sudah tidak “seasli” seperti 40 tahun lalu. Banyak dari mereka berorientasi 
ke negara Barat. Kriteria kedua sarjana Sinologi di atas harus dikaji ulang dan 
diperbaharui. Namun, makalah ini hanya membicarakan kaum Peranakan dengan 
kriteria di atas, khususnya di kota Palembang.  

Sebagai kota dagang sejak zaman Sriwijaya, belum banyak diungkapkan 
kehidupan kaum Peranakan di kota Palembang. Bahkan dikatakan Zheng Ho pada abad 
14 singgah di kota itu untuk menangkap perampok Cina Chen Zuyi � � � yang 
melarikan diri ke sana. Dengan demikian keberadaan  Cina Peranakan di Palembang 
sudah berusia ratusan tahun. Bukan hal aneh jika mereka menyerap budaya kota 
Palembang dan daerah sekitarnya. Tak berbeda dengan Peranakan di pulau Jawa dan 
tempat lainnya, mereka hidup berdampingan dengan penduduk setempat, berasimilasi, 
berbahasa setempat, menjalankan ritual setempat, memiliki budaya khas yang 
dipengaruhi oleh budaya setempat, dan sebagainya. 

Makalah ini menyajikan akulturasi budaya di bidang kuliner, khusus untuk 
memperingati hari kematian arwah leluhur. Sajian makanan berupa kuliner yang 
memang berasal dari negeri Cina, tetapi kuliner dari penduduk setempat juga tidak 
dilarang. Pengaruh kuliner Nusantara tampak dengan digunakan bumbu rempah-
rempah, baik masakan yang menggunakan daging babi maupun tidak. Penggunaan kue-
kue Nusantara tidak diharamkan, begitu pula buah-buahannya.  

Perlu diketahui sajian pada peringatan hari kematian seseorang berbeda dengan 
saat ia meninggal dunia. Sajian pada peringatan hari kematian jauh lebih sederhana 
daripada saat yang bersangkutan meninggal dunia. Dewasa ini ada sebagian orang 
menyajikan kuliner dengan sangat disederhana sebagai akibat adanya paham 
vegetarisme. Pada pelaksanaan di masa lampau sajian untuk leluhur semuanya 
menggunakan daging. Apabila saat peringatan itu keluarga yang bersangkutan sedang 
memiliki uang lebih, lauk pauk yang disajikan akan lebih “mewah”. 

Makalah ini menyajikan upacara ritual Konfusianisme yang mungkin saja agak 
berbeda dengan daerah lain. Semoga makalah ini dapat memberi sumbangan informasi 
bagi penelitian budaya kaum Peranakan, sehingga pemahaman tentang mereka di 
Indonesia menjadi lebih baik. 

2.  Peringatan Hari Kematian Leluhur 

Ketika seseorang masih hidup, yang dirayakan adalah hari kelahirannya. Setelah 
ia meninggal, yang diperingati adalah hari wafatnya. Peringatan itu dilakukan pada 
tanggal kematian menurut penanggalan Masehi. Upacara ritual dilakukan di rumah, 
terutama rumah yang memiliki meja abu. Upacara boleh juga dilakukan di rumah yang 
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tidak memiliki meja abu leluhur karena orang yang melaksanakannya ingin 
melaksanakannya sendiri, atau kendala jarak yang jauh.  

Upacara peringatan hari kematian dilakukan setiap tahun dan dilakukan secara 
turun temurun. Jika di sebuah rumah ada lima abu leluhur yang ”dipiaro”, maka ada 
lima kali upacara sembahyang peringatan hari kematian dalam setahun. Jumlah orang 
yang disembahyangi akan bertambah bila ada tambahan anggota keluarga yang 
meninggal yang akan ”dipiaro”. Ini juga berarti jumlah upacara sembahyang menjadi 
bertambah. Saat upacara peringatan hari kematian seorang arwah, arwah-arwah lain 
juga diundang ke upacara perjamuan tersebut. 

Di samping peringatan hari kematian leluhur per pribadi, masih ada lagi upacara 
ritual lainnya untuk sekaligus semua leluhur  yang ”dipiaro” di rumah yang 
bersangkutan. Upacara ritual itu dilakukan menjelang hari raya Imlek, hari raya 
Capgomeh, hari raya Cengbeng, hari raya Pekcun, hari  raya Buka Lawang Setan, hari 
raya Kue Tiongcupia, hari raya Makan Onde. Kuliner pada hari-hari raya tersebut ada 
yang sama, ada yang berbeda. Pada hari raya Kue Tiongcupia yang disajikan hanya kue 
bulan; pada hari raya Makan Onde yang disajikan onde-onde dalam beberapa warna dan 
jenis. 

3.  Sajian Persembahan  

Sajian persembahan untuk memperingati arwah leluhur lebih sederhana daripada 
hari-hari raya yang sudah diutarakan di atas. Peringatan hari kematian tidak disebut hari 
raya, hidangan yang dipersembahkan pun berjumlah lebih sedikit dan tidak semewah 
seperti pada sembahyang hari raya. 

Kuliner peringatan hari kematian arwah leluhur di setiap daerah di Indonesia 
memiliki kesamaan yang bersifat “wajib”, yakni masakan dengan bahan dasar daging 
babi. Mengapa babi? Babi merupakan binatang peliharaan yang dapat membantu 
meningkatkan perekonomian keluarga.  Mereka memelihara babi memang untuk dijual 
dan dimakan, karena itu daging babi menjadi salah satu bahan dasar lauk. Selain babi, 
ayam menjadi bahan mentah wajib. Daging sapi atau kerbau sama sekali tidak boleh 
dipersembahkan, walaupun sehari-hari mereka mengkonsumsinya juga. Alasannya, 
binatang itu membantu mereka meluku sawah sehingga tidak boleh dibunuh untuk 
disajikan. Daging kambing bukanlah makanan yang biasa dikonsumsi, sehingga tidak 
dipersembahkan. Ikan hanya disajikan pada perayaan hari raya atau hari meninggal 
seseorang.  

4.  Jenis Sajian Persembahan 

Sajian persembahan berupa makanan dan minuman. Makanan berupa makanan 
lengkap, terdiri dari hidangan utama berupa nasi beserta lauk pauknya. Hidangan 
pelengkap berupa kue dan buah-buahan. Minuman pun tidak boleh air putih, hanya teh 
dan arak putih. Hal wajib khusus untuk lauk adalah meletakkan sepotong daun seledri di 
atas lauk pada setiap mangkok sayur. 

Makanan terdiri dari empat jenis: (1) nasi (2) lauk pauk, paling kurang enam 
macam (3) kue basah dan kue kering (4) buah-buahan. Minuman hanya dua jenis: (1) 
teh (2) arak putih. Sedapat mungkin disuguhkan lauk, kue basah, kue kering dan buah-
buahan kesukaan leluhur semasa hidupnya. Dengan menyenangkan hati leluhur, mereka 



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 
376 

berharap leluhur akan memberinya banyak rezeki, kesehatan yang baik serta hidup 
bahagia.  

Berikut ini diutarakan sajian berupa makanan dari kota Palembang dan 
sekitarnya yang dilakukan oleh kaum Peranakan yang masih memegang teguh ajaran 
Konfusianisme. Semua sajian di atas tidak boleh dicicipi atau dimakan lebih dahulu, 
harus ”bersih” dan segar seperti layaknya menjamu tamu. 

4.1.  Nasi  

Nasi yang disuguhkan harus nasi yang khusus ditanak untuk keperluan 
sembahyang. Biasanya beras yang ditanak adalah beras putih. 

4.2.  Lauk Pauk  

Di atas telah diutarakan bahwa bahan mentah wajib adalah sayur caisim, daging 
babi dan ayam. Beberapa jenis lauk menggunakan bumbu rempah-rempah yang ada di 
Nusantara, misalnya ketumbar, merica, kunyit, sereh, daun salam, temu kunci, lengkuas, 
dan sebagainya. 

4.2.1.  Sayur Tuang 

Sayur tuang adalah sayur bening yang menggunakan daun muda sayur caisim 
sebanyak 7-8 lembar. Sayur itu diseduh air panas, tidak berbumbu. Sayur ini ditujukan 
bagi arwah yang saat hidup di dunia tidak makan daging (vegetarir). 

4.2.2.  Babi Hong  

Di kota Palembang babi hong atau babi kecap merupakan masakan wajib. Di 
samping daging babi, juga dapat ditambahkan paha dan dada ayam. Babi hong dimasak 
dengan bumbu bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, jahe dan kecap.  Kata 
hong dalam Bahasa Hokkian berarti ’merah’. Disebut ”merah” karena dimasak dengan 
kecap. Seperti kita ketahui, negeri Cina tidak mempunyai rempah-rempah seperti 
ketumbar dan merica. Penambahan kedua jenis bumbu itu menunjukkan cita rasa 
makanan Nusantara telah diterima oleh lidah kaum Peranakan. 

4.2.3.  Bakwan 

Bakwan adalah sup yang berisi bakso daging babi. Bakso daging babi itu diberi 
bumbu bawang merah, bawang putih, merica, daun seledri yang dicacah halus, lalu 
dipulung sebesar kelereng dan direbus. Sup bakwan ini diberi tambahan jamur kuping 
tikus, bunga sedap malam, daun seledri dan daun bawang. Dalam upacara sembahyang 
hari raya yang besar bakwan dapat dipermewah dengan tambahan kembang telor—
sejenis sosis babi yang diisi telur dan daun seledri cacahan. Sosis itu dipotong sepanjang 
3 cm, kemudian disayat menjadi empat bagian pada kedua ujungnya. Ketika direbus, 
sayatan tadi akan terbuka sehingga tampak seperti bunga. 

4.2.4.  Opor Ayam  

Masakan bersantan juga merupakan hidangan wajib hadir. Jenis masakan ayam 
bersantan ini dapat bervariasi dari opor ayam, gulai ayam sampai ayam asem-aseman. 
Ayam asem-asem-an merupakan lauk khas Peranakan Palembang yang kaya bumbu 
dapur. Soto ayam tidak dihidangkan karena bukan masakan Palembang. Masakan 
bersantan di atas sarat dengan bumbu dapur dan rempah-rempah serta santan yang tidak 
ada di negeri Cina. Masakan ini merupakan masakan asli Nusantara. 



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 

377

4.2.5.  Bakmi goreng 

Kita semua mengetahui lauk ini. Khusus untuk sajian kepada arwah, bakmi 
goreng tidak menggunakan bakso sapi melainkan udang, daging babi atau daging ayam. 

4.2.6.  Aneka cah 

Masakan yang dimasak dengan menggunakan minyak sedikit disebut cah; ada 
cah pete, cah nanas yang dimasak dengan menggunakan daging babi. Seperti kita 
ketahui pete tidak ada di negeri Cina. Di samping cah boleh disajikan lauk lain. 

4.3.  Kue basah dan kue kering 

Jumlah kue basah dan kue kering tidak ditentukan secara pasti, boleh berapa 
saja. Kue basah yang bersifat wajib adalah wajik dan kue ku. Wajik harus dihidangkan 
karena terbuat dari ketan yang lengket. Ketika makan wajik, ketan menempel di kuku si 
arwah yang menyebabkan kukunya terlepas. Saat itulah ia sadar bahwa ia sudah 
meninggal. Kue wajik dihidangkan untuk mengingatkan arwah bahwa dunianya sudah 
berbeda dengan dunia manusia yang menghidangkan makanan baginya. Jadi ia 
diundang ke dunia fana hanya untuk upacara itu saja. Setelah selesai makan, ia harus 
kembali ke dunianya.  

Kue lainnya, kue ku adalah kue khas Cina yang menyerupai batok atau totok 
penyu.  Di atasnya pun tertera gambar guratan totok penyu. Kue ini melambangkan 
keabadian hidup di alam baka. Kue basah lainnya berupa kue lapis, kue mangkok atau 
kue basah lainnya. Biasanya disajikan kue bolu yang nilainya lebih tinggi daripada kue 
basah. Kue-kue yang disajikan sedapat mungkin meruakan kue kesukaan arwah semasa 
hidupnya. 

4.4.  Buah-buahan 

Buah-buahan yang disajikan merupakan buah-buahan Indonesia, karena di 
zaman dahulu belum dapat diimpor apel, anggur, buah pir, dan sebagainya. Dengan 
demikian disajikan pisang, manggis, duku, durian, rambutan, dan sebagainya. Duku dan 
durian merupakan buah-buahan khas Palembang. Dewasa ini buah impor juga turut 
disajikan. Tidak ada aturan khusus buah apa yang wajib disajikan. 

5.  Peralatan Sajian  

Sajian bagi arwah ditata di atas meja altar arwah leluhur yang disebut juga meja 
abu. Penempatan lauk, minuman serta peralatan bersantap seperti sumpit, sendok bebek, 
cangkir teh, cangkir arak, mangkok nasi juga memiliki aturannya sendiri. Semuanya 
ditata di atas meja sama seperti ketika menjamu tamu, hanya saja dalam upacara ini 
tamunya tidak tampak. 

Meja abu berposisi menghadap ke pintu utama rumah. Meja itu bertingkat dua. 
Tingkat pertama—lebih tinggi daripada meja kedua—tempat meletakkan foto leluhur. 
Di depan foto diletakkan papan kayu yang berisi ukiran nama pemillik foto dengan 

menggunakan karakter Han 汉字. Di depan papan nama diletakkan hiolo. Setiap leluhur 

memiliki hiolonya sendiri.  

Meja kedua diletakkan tepat sesudah meja pertama dalam posisi yang lebih 
rendah. Pengaturan letak sajian dibagi kedalam tiga kelompok dengan posisi berbaris: 
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Kelompok satu:  lauk pauk ditempat di bagian atas meja yang dekat dengan meja lebih 
tinggi tempat meletakkan foto, papan nama dan hiolo. Lauk boleh 
ditempat dalam dua baris jika meja altar tidak terlalu lebar. Pada baris 
pertama sayur tuang diletakkan di tengah, di kiri kanannya babi hong 
dan bakwan. Baris kedua, opor ayam, bakmi goreng dan cah nanas. 
Lauk pada baris kedua ini tidak mempunyai aturan khusus. 

Kelompok dua: sajian kelompok dua diletakkan setelah kelompok satu, posisinya 
berbaris seperti kelompok satu. Kue bolu ditempatkan sebelum kue 
basah, terakhir baru kue kering.  

Kelompok tiga: sajian kelompok tiga diletakkan paling terakhir. Tidak ada urutan yang 
khusus meletakkan jenis buah-buahan. Buah-buah yang disajikan harus 
dikupas sebagian karena para arwah tidak mempunyai alat untuk 
mengupasnya. 

Di samping lauk, kue dan buah-buahan, nasi, sumpit, sendok bebek, teh dan arak 
juga diletakkan  dengan posisi tertentu. Nasi, lauk pauk disajikan dalam mangkok. 
Mangkok lauk lebih besar daripada mangkok nasi. Kue dan buah-buahan disajikan di 
atas piring kue. Nasi, minuman dan peralatan bersantap diletakkan di sisi kiri kanan 
meja altar, paling ujung adalah lilin. Sumpit berposisi di tengah; di sebelah kirinya 
mangkok nasi, sendok bebek, di sebelah kanannya cangkir teh dan cangkir arak.  

Setelah semua peralatan dan sajian selesai diatur di meja altar, upacara 
sembahyang dimulai dengan diawali oleh kepala keluarga atau anggota keluarga laki-
laki yang senior. Setelah itu, baru anggota keluarga perempuan bersembahyang. 
Upacara sembahyang berlangsung paling kurang satu jam, biasanya dua jam atau lebih. 
Setelah selesai upacara sembahyang, anggota keluarga menyantap bersama sajian 
tersebut. 

6.  Penutup 

Keberadaan orang Cina di Nusantara yang menyerap kebudayaan Nusantara 
selama ratusan tahun tampaknya sudah meresap cukup dalam. Hal itu tercermin pada 
hal spritual, seperti sajian untuk arwah leluhur dalam upacara sembahyang.  Kuliner 
bagi arwah menunjukkan pengaruh bumbu masak dan rempah-rempah Nusantara, 
walaupun bahan dasarnya mengandung daging babi. Tetapi ada juga masakan asli 
Nusantara seperti opor, ayam asem-aseman serta kue dan buah-buahan seperti pisang, 
duku, durian disajikan kepada para arwah karena mereka mengkonsumsi semua 
makanan itu semasa hidupnya. 

Realita bidang kuliner untuk arwah ini menjadi salah satu bukti seberapa 
berakarnya akulturasi budaya  Nusantara di kalangan Peranakan. Bumbu rempah-
rempah menjadi bahan penambah rasa pada masakan yang berasal dari negeri Cina 
seperti babi hong dan bakwan. Diterimanya kuliner Nusantara menjadi kuliner kaum 
Peranakan tidak hanya terjadi dalam kehidupan fana, juga dalam kehidupan arwah 
leluhur di dunia baka. Kenyataan ini menjadi salah satu ciri kaum Peranakan. 

Akulturasi bidang kuliner berjalan dua arah. Makalah ini memaparkan pengaruh 
kuliner Nusantara ke kuliner Cina. Sebaliknya, masuknya kuliner Cina ke Nusantara 
ditandai oleh adanya bakso, bakmi, tahu, capcai, puyonghai, siomai, dan sebagainya 
yang menjadi lauk pauk kita sehari-hari. Kenyataan ini menunjukkan kerukunan di 
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antara penduduk Peranakan dan lokal sudah berlangsung ratusan tahun. Hal itu harus 
dipertahankan, bahkan ditingkatkan. 
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Glosarium 

Cah : cara memasak yang menggunakan sedikit minyak, 
bersinonim dengan ”tumis”. 

Dipiaro : dalam Bahasa Indonesia adalah ”dipelihara”. Istilah 
ini digunakan untuk menyebut jumlah kerabat yang 
sudah meninggal yang menjadi tanggung jawab 
kepala keluarga itu untuk menyembahyanginya 
setiap tahun. 

Hari Raya Buka Lawang Setan : hari raya dilakukan pada tanggal 15 bulan tujuh 
penanggalan bulan untuk memberi makan para setan 
di akhirat supaya tidak merebut makanan para 
leluhur. 

Hari Raya Capgomeh : hari ke-15 setelah hari raya Imlek, sebagai tanda 
diakhirinya perayaan Imlek pada tahun tersebut. 

Hari Raya Cengbeng : hari raya khusus menyembahyangi leluhur yang 
sudah meninggal. Upacara sembahyang pertama-
tama dilakukan di rumah, sehari sesudahnya 
dilakukan di kuburan dengan membawa sajian 
makanan dan minuman. 

Hari Raya Imlek : hari raya yang dilakukan untuk menyambut musim 
semi di Tiongkok, sekaligus penanda dimulainya 
tahun baru pada penanggalan bulan (lunar). 

Hari Raya Onde : hari raya untuk menyambut musim dingin, sajiannya 
adalah onde-onde berkuah wedang jahe. 
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Hari Raya Kue Tiongcupia : hari raya makan kue pia atau kue bulan. Pada 
umumnya kaum Peranakan tidak mengetahui lagi 
makna perayaan ini. Yang dipersembahkan hanya 
kue bulan saja. 

Hari Raya Pekcun : disebut juga hari makan bacang. Pada umumnya 
kaum Peranakan tidak begitu mengetahui makna 
perayaan yang memperingati hari kematian Chu 
Yuan ini. Yang dipersembahkan hanya bacang dan 
kue cang saja, tidak ada makanan lain. 

Hiolo : tempat khusus untuk menancapkan garu atau dupa, 
terbuat dari timah, berbentuk khusus, berkaki dua 
dan bertangan dua. 

meja abu : meja khusus tempat meletakkan papan nama kerabat 
(ditulis dengan menggunakan karakter Han) yang 
sudah meninggal yang menjadi tanggung jawab 
pemilik rumah untuk menyembahyanginya setiap 
tahun. Di belakang papan nama diletakkan foto 
pemilik nama, di depannya diletakkan hiolo. Hiolo 
ini berisi abu dari hio atau dupa yang sudah terbakar, 
gunaya untuk menancapkan hio.  Perlengkapan 
lainnya adalah tempat lilin yang diletakkan di sisi 
kiri dan kanan bagian depan meja. 

sayur tuang : sayur caisim bagian tengah yang masih berupa daun 
muda beberapa lembar  yang dituangi dengan air 
panas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




