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Abstract 

The popularity of Peranakan Chinese’s food becomes the inseparable part of Glodok 
Chinatown, Jakarta. In a plateful Ny. Kartika’s Ketupat Cap Go Meh, we find the recipe of 
multicultural tastes throughout Indonesian Peranakan Chinese people’s memories. Ketupat 
instead of Lontong in this Peranakan’s food shows how multiculturalism involves in the process 
of identification of Javanese-Peranakans, in particular Jakartan-Peranakans. By a plateful Ny. 
Kartika Ketupat Cap Go Meh we documented this multicultural journey. We see that the 
experience of negotiation between Chinese mainland culture and local Indonesian culture in the 
first generation gave a major influence for Indonesian Peranakan’s cultural identity nowadays. 
Literary studies to document the history of Chinese immigrant and interview to some Jakartan-
Peranakans in Glodok show that –although it is full of multicultural experience – the symbolic 
memories of Cap Go Meh as it in the mainland are still upheld. Hall’s (1996) concept on 
cultural identity is used to see the cultural identification in Jakartan-Peranakans. The result of 
analysis shows that the diasporic taste inside a plateful Ny. Kartika’s Ketupat Cap Go Meh tells 
a story of cultural identity fluidity in Javanese-Peranakan, in particular Jakartan-Peranakans. 
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1.  Ketupat Cap Go Meh Ny. Kartika Tjandra 

Kami memulai penelitian etnografi ini dengan memesan makanan khas Cina 
Peranakan di Jakarta yaitu Ketupat Cap Go Meh Ny. Kartika Tjandra di Gang Gloria–
Glodok, Jakarta. Kepopuleran Ketupat Cap Go Meh Ny. Kartika Tjandra mendorong 
dugaan awal kami bahwa makanan ini adalah modifikasi Lontong Cap Go Meh khas 
Pecinan Semarang, Jawa Tengah. Alih-alih lontong, Nyonya Kartika –pendiri usaha 
dagang makanan Ketupat Cap Go Meh yang kini diteruskan oleh menantu 
perempuannya– menggunakan ketupat sebagai bahan utama. Akan tetapi dugaan 
tersebut berkembang ketika kami meragukannya dengan Ketupat Sayur Betawi. 
Menurut kami, presentasi Ketupat Cap Go Meh Ny. Kartika Tjandra lebih mendekati 
kekhasan Ketupat Sayur Betawi daripada Lontong Cap Go Meh Semarang. 
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Ketupat Cap Go Meh Ny. Kartika Tjandra 

dok. Penulis, 2012 
 
Kami kemudian mendokumentasikan Ketupat Sayur Betawi, Ketupat Cap Go 

Meh Ny. Kartika Tjandra, dan Lontong Cap Go Meh Semarang melalui tabel 
perbandingan ketiga makanan tersebut sebagai berikut: 

 
Ketupat Sayur 

Betawi1 
Ketupat Cap Go Meh 
Ny. Kartika Tjandra 

Lontong Cap Go Meh 
Semarang2 

ketupat ketupat lontong 
sayur/sambal godog 
(irisan labu siam, pepaya 
muda, kacang panjang, 
dan ebi3) kuah santan 

sayur labu (irisan labu siam) kuah 
santan 

sayur lodeh (potongan kecil 
labu siam, terung, dll) kuah 
santan 

 sambal goreng (tumis irisan cabai 
merah besar) 

sambal goreng ati 

ayam opor ayam opor ayam opor 
telur pindang telur pindang telur pindang 
semur daging  sate abing 
tahu tahu  
tempe tempe  
kentang kentang  
bubuk kedelai bubuk kedelai bubuk koya4 
bawang goreng bawang goreng bawang goreng 
rempeyek/emping  abon 
 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa presentasi Ketupat Cap Go Meh Ny. 
Kartika Tjandra jelas mengikuti Ketupat Sayur Betawi, minus semur daging dan 
rempeyek/emping. Dan, ketupat dipakai sebagai bahan makanan utama; berbeda dengan 
Lontong Cap Go Meh Semarang yang menggunakan lontong. Kemudian sambal goreng 

                                                 
1 Rizal, Sidik. 19 April 2010. Sejarah Perjalanan Kuliner Khas Betawi. 

http://mutiaraalamresto.blogspot.com/2010/04/sejarah-perjalanan-kuliner-khas-betawi.html 
2 Indra Furwita (02 Februari 2011). Khas Imlek: Lontong Cap Go Meh, Kompasiana. Diakses pada 1 

November 2012.  
3 Udang kecil yang dikeringkan 
4 campuran bubuk kacang kedelai dan bubuk ebi 
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Ketupat Cap Go Meh Ny. Kartika Tjandra yang menurut kami merupakan modifikasi 
sambal goreng ati pada Lontong Cap Go Meh Semarang. Ibu Kartika mempresentasikan 
makanan sambal goreng dengan irisan halus cabai merah besar yang ditumis. Sementara 
itu, sayur berkuah santan adalah unsur terpenting yang melengkapi ketiga makanan 
lontong/ketupat; dan labu siam adalah jenis sayuran yang dominan dipakai. Ayam opor, 
telur pindang, tahu, tempe dan kentang adalah pelengkap komplit yang ada di makanan 
Ketupat Cap Go Meh Ny. Kartika Tjandra. 

Dari data tabel tersebut, didapatkan suatu kesimpulan bahwa Ketupat Cap Go 
Meh Ny. Kartika Tjandra memang dipengaruhi budaya Betawi dalam ruang lokalitas 
dan budaya Cina Peranakan Jawa dalam ruang interaksi yang lebih luas. 

2.  Cina Peranakan di Indonesia 

Interaksi antara masyarakat Cina dan masyarakat pribumi Indonesia sebenarnya 
sudah terjadi cukup lama. Sebagian imigran Cina yang datang ke Indonesia, selain 
berdagang juga memutuskan untuk menetap. Namun sebagian lagi memutuskan kembali 
ke tanah kelahirannya di Cina (Huaqiau, istilah untuk perantau Cina yang kembali ke 
daerah asal). 

Imigran-imigran Cina yang menetap di Indonesia dipercaya telah bernegosiasi 
dengan budaya masyarakat setempat. Hal ini dapat dipahami sebagai diaspora, yakni 
implikasi dari proses negosiasi sekelompok masyarakat budaya atau etnis tertentu 
terhadap dinamika budaya di tempat baru, tanpa meninggalkan budaya tempat asal yang 
merupakan acuan memori5. Diaspora yang dialami oleh imigran Cina kemudian 
mempengaruhi praktik budaya di Nusantara. Pengaruh budaya Cina yang bercampur 
dengan budaya lokal Indonesia menghasilkan masyarakat yang majemuk, plural, dan 
multikultural (Wibowo, 2012: 643). Keberagaman budaya di Nusantara makin 
kompleks ketika para imigran Cina berbaur dengan pribumi yang sudah memiliki 
kekhasan lokal. Pada akhirnya, praktik-praktik budaya khas negeri Cina berkembang 
menjadi praktik budaya Cina yang keindonesiaan, khususnya budaya Jawa. 

Sampai pada akhir abad ke-sembilanbelas, imigran Cina yang datang ke Pulau 
Jawa mulai mengalami pengurangan jumlah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, 
antara lain antara lain keterbatasan alat transportasi untuk melakukan perjalanan jauh 
mengarungi samudera sampai ke Indonesia, kondisi cuaca yang buruk, dan yang 
terpenting adalah adanya Dekrit Kekaisaran Cina yang melarang penduduk Cina untuk 
meninggalkan dan/atau kembali lagi ke Cina. Dekrit tersebut menyebabkan mayoritas 
imigran laki-laki Cina terpaksa tinggal di Indonesia. Tidak adanya harapan untuk 
kembali ke Cina membuat para imigran laki-laki ini menikahi perempuan pribumi. 
Pernikahan dua kebudayaan tersebut menghasilkan keturunan yang dinamakan Cina 
Peranakan (Suryadinata, 2005). Keberadaan masyarakat Cina Peranakan ini lah yang 
membuat proses asimilasi antara budaya Cina dengan budaya pribumi menjadi lebih 
cair. Karena sudah bergenerasi mereka ada di Indonesia akan terasa seolah-olah migrasi 
dari Cina ke Jawa tidak pernah terjadi karena mereka sudah menganggap diri mereka 
bagian dari masyarakat Jawa (p. 81). 

Cina Peranakan kemudian mengidentifikasikan diri sebagai masyarakat 
Indonesia seperti masyarakat etnis atau suku lainnya, walau ditemukan kendala-kendala 

                                                 
5 Wibowo (2012) mengutip Budianta (2008:31). 
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dalam regulasi pemerintah Indonesia (Suryadinata: 2005: 171-173) dan juga penolakan 
dari masyarakat pribumi. Kondisi ini menuntut masyarakat Cina Pernakan di Indonesia 
untuk bersikap sangat lunak dengan identitas dirinya dan membaur secara kedaerahan 
Indonesia di tempat mereka tinggal6. 

3.  Pengaruh Budaya Cina Terhadap Masyarakat Jawa 

Berdasarkan data sejarah, kontak Cina dengan Nusantara7 sudah dimulai sejak 
adanya ekspedisi dunia ke negara-negara di laut selatan dan timur yang dilakukan oleh 
Dinasti Han (206 SM – 220 M) (Wibowo: 2012, FitzGerald: 1972). Pada awalnya 
ekspedisi ini bertujuan untuk membuka hubungan diplomatik luar negeri. Dalam kitab 
sejarah resmi Dinas Han Timur atau disebut Hou Hanshu ada catatan kunjungan ke 
wilayah kepulauan di Laut Selatan (Indonesia)8. Kitab ini menyebutkan nama daerah 
Yediao yang kemudian disepakati oleh beberapa ahli terjemahan sebagai Pulau Jawa 
(Wibowo: 2012: 641). 

Dalam catatan sejarawan Indonesia, kedatangan pertama utusan negara Cina ke 
Indonesia adalah pada abad ke-lima. Cina mengutus pendeta Buddha bernama Fa Hsien 
untuk melakukan ekspedisi agama ke India. Fa Hsien kemudian menuju Sumatra dan 
Jawa di tahun 412 M. Misi Fa Hsien adalah untuk melihat penyebaran agama Buddha di 
Kepulauan Nusantara (Fitzgerald, 1972). Kunjungan Fa Hsien ke Kepulauan Nusantara 
membuat jalan dagang di kedua wilayah ini berkembang pesat yang berpengaruh pada 
jumlah migrasi dari Cina ke Nusantara.  

Utusan Cina yang melakukan perjalanan ke Nusantara memiliki misi 
perdagangan, perdamaian, dan penyebaran agama. Laksamana Cheng Ho adalah utusan 
Kaisar Cina yang membawa pasukan perdamaian ke pesisir Pantai Utara Jawa pada 
tahun 1400an. Cheng Ho tiba di Pelabuhan Simongan pesisir Pragota (sekarang 
Semarang) pada tahun 1405 M9. Ia beserta ratusan awak kapal dan pasukan perdamaian 
kekaisaran Cina tinggal di Nusantara cukup lama. 

Beberapa sumber lisan menerangkan bahwa kunjungan Cheng Ho ke Nusantara 
adalah untuk menyampaikan misi hubungan luar negeri Cina, namun Cheng Ho juga 
menggunakan latar belakang budaya keislaman yang ada pada dirinya untuk 
mendekatkan diri dengan masyarakat Jawa yang pada masa itu sudah ada imigran Cina-

                                                 
6 ‘However, Peranakans are not a monolithic group. They tend to identify with the Indonesian ethnic 

regions in which they live. They often share the regional prejudices of ethnic Indonesians against 
Peranakans from other regions’ (Suryadinata: 2005: 84). 

7 Nusantara adalah penyebutan untuk Indonesia berdasarkan wilayah geopolitik pada zaman Majapahit 
dan Sriwijaya yang meliputi kepulauan Melanesia (Jawa, Sumatera), Papua, semenanjung Malaya, 
sampai pada pulau Malagasi dan pulau Paas di samudera Pasifik (Stoddard: 1926 dalam Wibisono: 
2011: 5). Wibisono mengacu pada Stoddard untuk melihat persilangan budaya yang kompleks dalam 
konsep Nusantara karena berada dalam persilangan dua benua dan dua samudera. Pada akhirnya konsep 
Nusantara ini dipakai oleh Soekarno untuk mewakili konsep National-Staat yang menekankan 
‘kehendak untuk bersatu dari persamaan karakter’. 

8 Wibowo. 2012. “Tionghoa dalam Keberagaman Indonesia: Sebuah Perspektif Historis tentang Posisi 
dan Identitas”. Prosiding the 4th International Conference on Indonesian Studies:”Unity, Diversity and 
Future” hlm. 641-657. 

9 Sumber lisan http://arpusda.jatengprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=690: 
sejarah-kota-semarang&catid=154, diakses pada tanggal 5/13/2012 pukul 20:52 WIB 
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nya10. Terbukanya akses perdagangan dan pengetahuan tentang negara-negara di Asia 
Tenggara membuat banyak orang Cina dari pemerintahan Dinasti Yuan yang memutus-
kan untuk mencari peruntungan ke Kepulauan Nusantara, terutama Jawa. Mayoritas 
imigran Cina yang masuk ke Jawa pada masa itu adalah orang Cina Muslim. 

Yuanzhi menyebutkan bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-
tigabelas. Ajaran Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India ke bagian utara pulau 
Sumatera. Walaupun pernyataan ini kemudian dipercaya oleh beberapa ahli sejarah-
budaya, namun Yuanzhi menemukan sumber lain yang menyebutkan bahwa imigran 
Cina lah yang datang dan menyebarkan ajaran Islam di pesisir pulau Jawa11. Para 
imigran yang kebanyakan menetap ini berasal dari daerah Yunan, Canton, Zhangzhou, 
dan Quanzhou. 

Yuanzhi memperdebatkan misi Cheng Ho datang ke Nusantara adalah juga 
untuk menyebarkan ajaran Islam dengan membentuk komunitas-komunitas Islam di 
sepanjang pantai Asia Tenggara. Cheng Ho memulai dengan membentuk komunitas 
Muslim di Kukang (Palembang) yang kemudian menyebar sepanjang pantai Jawa 
(Tuban, Cirebon, dan Gresik). Kehadiran kesembilan Wali yang berpengaruh pada 
penyebaran ajaran Islam di pulau Jawa juga tidak terlepas dari hubungannya dengan 
masyarakat imigran Cina dan kedatangan Cheng Ho. Hal ini diketahui bahwa Cheng Ho 
pada tahun 1419 mengutus Bong Tak Keng, seorang Cina Muslim asal Yunan untuk 
memerintah di Champa dan mengawasi komunitas Cina Muslim di sepanjang garis 
pantai Asia Tenggara. Bong Tak Keng kemudian menugaskan Gan Eng Tju untuk pergi 
ke pesisir pantai Jawa, Kukang, Sumatra, dan Sambas (Kalimantan) mengawasi 
masyarakat komunitas Cina Muslim di sana. Cucu dari Bong Tak Keng yaitu Raden 
Rahmat atau dikenal dengan nama Sunan Ngampel mendirikan sekolah komunitas 
Muslim (Cina dan pribumi) di Ngampel, bagian utara pulau Jawa dan Madura pada 
tahun 1451 dan 1477. Berbeda dengan Cheng Ho yang menggunakan bahasa Cina dan 
nilai-nilai filosofi Cina, Sunan Ngampel yang sudah fasih berbahasa Jawa memilih 
untuk memadukan budaya lokal dalam menyebarkan ajaran Islam. Sunan Bonang, anak 
dari Sunan Ngampel juga mendirikan sekolah komunitas Muslim Cina di daerah Bangil 
tapi ia tidak bisa sama sekali berbahasa Cina. Lalu Sunan Kalijaga, anak dari Gan Eng 
Tju, berguru kepada Sunan Ngampel dan Bonang sehingga teknik penyebaran Islam 
yang dilakukannya serupa. 

Peran Cheng Ho dalam penyebaran Islam di Indonesia juga menginspirasi Djin 
Bun atau Raden Patah. Raden Patah yang beristrikan perempuan asli Cina mampu 
melengserkan Dinasti Majapahit yang beragama Buddha dan membangun pemerintahan 
Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Pada masa pemerintahannya 
Raden Patah mendirikan masjid Cheng Ho pada tahun 1487 di Semarang. 

Yuanzhi juga menjelaskan bahwa imigran Cina dan orang-orang keturunan Cina 
(yang kemudian dikenal dengan Cina Peranakan) berperan penting dalam sejarah 
penyebaran Islam di Jawa, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Wali 
                                                 
10 Yuanzhi, Kong. 2008. ‘On the Relationship between Cheng Ho and Islam in Southeast Asia’. Kyoto 

Review of Southeast Asia Issue 10 (August 2008) 
11 ‘Meanwhile, some Muslims in Indonesia contend that Islam was first introduced to Indonesia from 

China. For example, Abdurrahman Wahid, …… once claimed that Islam was first diffused to the 
Indonesian archipelago by Chinese Muslims. Professor Dr. Nurcholish Madjid, …… introduces a third 
view, i.e., that Islam may have spread to Indonesia from the Indian subcontinent or southern Arabia via 
the Chinese continent. Some even hold that it came from Yunnan province, China. (Yuanzhi, 2008) 
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Songo yang juga merupakan Cina Peranakan tanpa sengaja memberikan nuansa 
kecinaan dalam budaya Islam yang diajarkannya. Tradisi makan pada saat Hari Raya 
adalah salah satu teknik penyebaran budaya Islam oleh Wali Songo. 

4.  Tradisi Ketupat dalam Perayaan Hari Raya 

Ketupat/Lontong Cap Go Meh umumnya berasosiasi dengan perayaan Imlek dan 
Cap Go Meh di masyarakat Cina Peranakan kota Semarang, Jawa Tengah. Akan tetapi, 
masyarakat Betawi (Jakarta), masyarakat Muslim di Indonesia, bahkan masyarakat di 
Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina juga mempunyai tradisi makan 
Ketupat/Lontong Cap Go Meh pada saat hari raya Lebaran (Idul Fitri dan Idul Adha).12  

Dalam buku Chinese Muslims in 15th and 16th Centuries: Malay Annal of 
Semarang and Chrebon, H.J. de Graaf menjelaskan makanan ketupat sudah dikenal oleh 
masyarakat Jawa sejak abad ke-limabelas bersamaan dengan penyebaran agama Islam 
di Pulau Jawa oleh Wali Songo. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Wali Songo 
memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Yang menarik adalah 
kecinaan yang dibawa serta dalam ajaran Islam mereka. 

Lebaran Ketupat (Bakda Ketupat) adalah tradisi makan pada perayaan Hari Raya 
yang dipopulerkan oleh Wali Songo di Pulau Jawa. Perayaan yang jatuh pada hari ke-
tujuh setelah Idul Fitri ini diisi dengan tradisi antaran atau makan ketupat bersama 
kerabat yang menyimbolkan kebersamaan atau keeratan tali silaturahmi.13 

Dalam asumsi kami, ada kesamaan makna tradisi makan ketupat bersama 
kerabat pada saat perayaan Lebaran Ketupat dan Cap Go Meh. 

5.  Makna Simbolis Ketupat Cap Go Meh pada Perayaan Cap Go Meh 

Chen menegaskan makanan Ketupat/Lontong Cap Go Meh secara simbolis 
menggantikan Ronde sebagai makanan khas perayaan Cap Go Meh ala Cina mainland. 
Bagaimana Ketupat/Lontong Cap Go Meh dapat menggantikan Ronde? Selain memiliki 
bentuk fisik yang berbeda, Ronde adalah makanan penutup dan bukan makanan utama. 

Perayaan Cap Go Meh secara harfiah adalah perayaan pada malam ke-limabelas 
dalam rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek (Sincia). Istilah Cap Go Meh berasal dari 
dialek bahasa Hokkian yang berarti malam ke-limabelas; lebih populer di Indonesia, 
Singapura, dan Malaysia. Di Cina sendiri Cap Go Meh adalah puncak perayaan Tahun 
Baru Imlek. Oleh karena itu perayaannya lebih bersifat sosial dan ‘pesta rakyat’, 
misalnya dengan berpawai, arak-arakan pertunjukan barongsai di jalan, dan menyalakan 
lampion sebagai dekorasi kota. Lampion sebagai ciri khas perayaan Cap Go Meh sudah 
ada sejak Dinasti Han maka dari itu perayaan ini dikenal dengan nama Festival 
Lampion atau Yuan Xiao Festival 14. 

                                                 
12 Agustina, Dewi (Editor). 12 Februari 2012. Komplitnya Lontong Cap Go Meh. (sumber: 

tribunjabar.co.id), http://www.tribunnews.com/2012/02/12/komplitnya-lontong-cap-go-meh 
13 Dirangkum dari sumber lisan: http://berita.plasa.msn.com/nasional/beritasatu/puasa-dan-piwulang-

sunan-bonang-ungkap-makna-ketupat-1  
14 Dirangkum dari beberapa sumber lisan (http://www.chinahighlights.com/festivals/lantern-festival.htm 

diakses tanggal 5/13/2012 pukul 21:59 WIB; 
http://indonesian.cri.cn/chinaabc/chapter18/chapter180105.htm diakses tanggal 5/13/2012 pukul 21:53 
WIB; dan http://en.wikipedia.org/wiki/Lantern_Festival diakses tanggal 5/13/2012 pukul 21:56 WIB). 
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Selain pesta rakyat dengan lampion, Cap Go Meh atau Yuan Xiao Festival juga 
dirayakan dalam lingkungan keluarga melalui tradisi makan bersama. Makanan khasnya 
adalah Yuan Xiao (bahasa Mandarin) atau ronde. Ronde adalah bola-bola yang terbuat 
dari beras ketan (seperti moci) dan dimakan bersama dengan kuah rebusan gula dan 
rempah. Yuan Xiao atau ronde ini mempunyai makna mempererat persaudaraan, 
kebersamaan, dan mendapatkan kebahagiaan di tahun yang baru15. 

Kami kemudian melakukan wawancara singkat kepada para pelanggan dan juga 
pelaku usaha Ketupat Cap Go Meh Ny. Kartika Tjandra. Kami meminta mereka untuk 
mengingat (kembali) makanan-makanan khas pada Hari Raya Cina Peranakan. Hasilnya 
adalah makanan Ketupat Cap Go Meh paling dicari pada saat hari raya Cap Go Meh di 
kawasan Pecinan Glodok, Jakarta. Sedangkan tradisi makan Ronde, menurut 
kebanyakan partisipan kami, hanya diadakan pada akhir bulan Desember dan bukan 
pada saat perayaan Cap Go Meh. 

 

     

22 Desember 2012, hari raya makan Ronde 
 

Mengutip Halbwachs (1995) Ketupat/Lontong Cap Go Meh dengan tekstur 
kenyal/lengket dan diberi kuah hangat berempah merupakan suatu proses mengingat 
kembali, meminjam/mengambil materi realitas dan membangun respon sosial melalui 
tradisi makan bersama. Imigran Cina di Pulau Jawa yang berdiaspora ini tidak serta 
merta meninggalkan budaya tempat asal, tapi ia bernegosiasi dengan menawarkan 
pengalaman pribadinya kepada dinamika kebudayaan setempat. Maka dari itu, dalam 
asumsi kami, tradisi makan ketupat bersama pada perayaan Cap Go Meh merupakan 
memori kolektif masyarakat Cina Peranakan. Wali Songo justru melestarikannya lewat 
perayaan Lebaran Ketupat (Bakda Ketupat).  

Dalam ingatan masyarakat Cina Peranakan, Ronde adalah putih-kenyal-hangat 
dan terbuat dari nasi ketan. Sedangkan realitas masyarakat Pulau Jawa dan hampir di 
seluruh Nusantara makanan utamanya adalah beras nasi. Beras nasi yang menggantikan 
beras ketan kami duga sebagai praktik pinjaman atau pengambilan materi realitas dalam 
usaha pembentukan memori kolektif. Jay memperkirakan ketupat lebih mengadopsi 
teknik pembuatan bakcang (nasi ketan isi daging, jamur, ebi, telur, dan bumbu kacang 
yang dibungkus daun bambu/kelapa). Dan, makanan opor sebagai pelengkap ketupat 
adalah modifikasi “sup ayam” Cina dan makanan berbumbu rempah yang dimiliki 

                                                 
15 Sumber lisan dalam http://chineseculture.about.com/library/weekly/aa020998.htm diakses tanggal 

5/13/2012 pukul 21:58 WIB dan http://www.chinahighlights.com/festivals/lantern-festival.htm diakses 
tanggal 5/13/2012 pukul 21:59 WIB. 
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masyarakat lokal Jawa.16 Dua jenis makanan ini dapat dipahami masih memiliki asosiasi 
dengan Ronde. Bola ketan Ronde yang berwarna putih dan bertekstur lengket/kenyal 
memiliki kemiripan dengan warna dan tekstur ketupat/lontong. Sementara itu, kuah jahe 
yang manis dan berempah digantikan oleh kuah santan berempah namun asin-gurih.  

Menurut Olick (1999), memori kolektif sebagai kumpulan memori individual 
dipengaruhi oleh struktur dan pola interaksi sosial. Konsep memori kolektif tentang 
makanan khas perayaan Cap Go Meh mendorong masyarakat Cina Peranakan di Pulau 
Jawa untuk mengingat dan membentuk kembali pengetahuan akan masa lalu dan juga 
konstruksi pengalaman masa kini. Sedangkan bagi masyarakat Cina Peranakan di 
Jakarta, proses me-memori-kan ini mengalami negosiasi lebih lanjut karena faktor 
pencarian identitas budaya. 

Halbwachs (dalam Erll dan dan Nünning, 2008) menerangkan bahwa suatu 
kelompok masyarakat budaya memiliki kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan 
budayanya. Objek-objek tradisi, ritual, atau praktik-praktik realitas adalah proses 
identifikasi dari kebutuhan suatu masyarakat tersebut dengan melibatkan masa lalu dan 
masa kini (Hall, 1990). Ketupat/Lontong Cap Go Meh berusaha mengidentifikasi diri 
seperti Ronde yang merupakan makann khas Hari Raya Cap Go Meh; melambangkan 
kebersamaan dan kekeluargaan di kalangan masyarakat Cina Peranakan di Jakarta. 

6.  Ketupat Cap Go Meh Ny. Kartika sebagai Identitas Budaya Cina 
Peranakan di Jakarta 

Hall mendefinisikan identitas budaya sebagai identitas kolektif yang 
tersembunyi didalam diri seorang individu dan akan terlihat jika berada dalam 
kelompok dengan latar belakang sejarah yang sama. Cita rasa diaspora yang ada dalam 
sepiring Ketupat Cap Go Meh Ny. Kartika salah satunya adalah pilihan menggunakan 
ketupat alih-alih lontong seperti hidangan sejenis di Semarang. Pilihan ini menjadi 
bagian dari proses identifikasi orang Cina Peranakan di Jakarta. Pengalaman migrasi 
dari tanah kelahiran yang terjadi di masa lampau akan mempengaruhi proses identifikasi 
suatu kelompok. Identitas mereka yang awalnya orisinil kemudian menjadi cair saat 
mulai mempertanyakan keorisinilannya, seperti yang dikatakan Hall: ‘identities are 
about questions of using the resources of history, language and culture in the process of 
becoming rather than being: not 'who we are' or 'where we came from', so much as what 
we might become, how we have been represented and how that bears on how we might 
represent ourselves’ (1996: 3-5). 

Identitas budaya juga merupakan proses yang melibatkan masa lalu dan masa 
depan. Melalui peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu seorang individu dapat 
melihat posisi dirinya di masa kini dan masa depan; identitas digunakan sebagai batasan 
posisi ‘subyek’ dalam narasi (Hall 1990: 225). Namun narasi terhadap posisi identitas 
budaya juga dipengaruhi oleh memori, fantasi, dan mitos yang membuat identitas 
budaya adalah juga bagian dari proses identifikasi (p. 226-227). Proses identifikasi 
imigran Cina tidak terhenti pada keorisinilan identitas budaya kecinaan mereka, tapi 
identitas mereka tetap berproses. Pengalaman migrasi yang dialami oleh generasi 
pertama imigran Cina ke Indonesia tidak membuat mereka menghilangkan budaya yang 
mereka bawa, salah satunya perayaan Cap Go Meh atau Yuan Xiao Festival. Imigran 

                                                 
16 Sumber lisan dalam http://historia.co.id/?d=847 diakses 16 November 2012 pukul 21: 46 WIB. 
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Cina tetap merayakan dan memperkenalkan perayaan Cap Go Meh di Indonesia. 
Mereka memiliki hidangan khas dalam merayakan Cap Go Meh di tanah kelahirannya, 
yaitu ronde atau yuan xiao. Akan tetapi memori kecinaan yang masih dibawa dalam 
proses negosiasi dengan budaya pribumi dan kemudian membentuk identitas diaspora 
pada generasi selanjutnya membuat sajian khas perayaan Cap Go Meh berganti dengan 
makanan bercita rasa lokal. Mereka mengadopsi lontong dan ketupat sebagai pengganti 
ronde. Sajian Ketupat Cap Go Meh kemudian menjadi bagian dari identitas budaya Cina 
Peranakan di Indonesia, terutama di Jawa. 
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