
BAB IV 

KESIMPULAN 

Berdasarkan buku sejarah "Tina Layang Parahyang" tahun 1407, terdapat 

seorang adipati bermnama Anggalarang yang mernerintah di Tegal Luwar (salah 

satu wilayah Kerajaan Pajajaran), saat masa terscbut Anggalarang mencrima 

kedatangan serombongan orang Tionghoa di bawah pimpinan Tjan Tjie Lung atau 

Halung (f; h? zh~n ji~ long). Di antara anggota rombongan yang dibawa oleh 

Halung (ft J zhan ji~ long) terdapat sembilan orang gadis dan beberapa orang 

anak. Seiring perkembangan waktu, beberapa hulubalang kerajaan Anggalarang 

menikah dengan para gadis pendatang. Sebagai mas kawinnya, rombongan 

Halung ({ l zh~n ji~ long) memperoleh sebidang tanah di Pantai Utara 

sebelah timur muara sungai cisadane. Setelah memperoleh sebidang tanah, 

Halung (f Z zh~n ji~ long) beserta teman-temannya bekerja sama dengan 

penduduk pribumi setempat untuk mengolah tanah tersebutmenjadi tanah 

pertanian yang subur. 

Dalam kesehariannya mercka saling membaur dengan (keturunan) 

pendatang dari Tionghoa, tahah milik Halung (f { zh~n ji~ long) dan teman 

temannya berkembang menjadi sebuah Pangkalan (Pelabuhan) yang ramai dan 

sering dikunjungi para pedagang asing, seperti dari India, Melayu, Portugis, Cina. 

Pangkalan tersebut terkenal dengan nama Pangkalan Tanglang, namun orang 

orang Melayu lebih sering menyebutnya Teluk Naga.Orang Tionghoa yang 

menetap di Kota Tangerang inilah yang dik:enal scbagai Tionghoa Benteng, 

mercka terus mclestarikan budaya leluhur dan tradisi Tiongkok, salah satunya 

adalah tradisi pernikahan Tionghoa Benteng yang menggunakan upacara 

pernikahan gaya Dinasti Manchu (Dinasti Qing), yaitu perikahan cio tao (Ek 

shang t~u). Secara harfiah, Cio Tao(Ek sh~ng t~u) berarti "menghias rambut 

pengantin" . Sescorang mengatakan jika telah menikah secara Cio Tao(Ek 

sh~ng 
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t~u)maka itu artinya ia telah melaksanakan upacara pernikahan tradisional 

Tionghoa, lengkap dengan segala upacaranya. Upacara ini merupakan ritus 

permunian dan inisiasi memasuki masa dewasa. Upacara ini sangat sakral dan 

hanya boleh dilakukan sekali seumur hidup. 

Kedua pasangan yang akan menikah menggunakan adat tradisi pernikahan 

secara Cio Tao (k sh~ng t~u) diawali dengan proses lamaran. Pada hari yang 

telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga, keluarga pihak pria 

mengunjungi rumah keluarga pihak wanita untuk menyatakan Iamaran menikah, 

apabila tahap lamaran diterima maka dilanjutkan dengan proses sangjit.Sangiit 

adalah hari dimana keluarga pihak pria beserta para pendampingnya datang untuk 

memberikan hadiah pernikahan kepada mempelai pengantin mempelai wanita, di 

hari sangjit ini pihak pria juga mernberikan uang susu dan uang pesta kepada 

pihak wanita serta menentukan bulan bae dan hari bae untuk menyelenggarakan 

hari pernikahan. Setelah proses sangjit dilewati maka kedua pihak keluarga mulai 

sibuk mempersiapkan kebutuhan pernikahan. 

Menjelang beberapa hari sebelum pesta pemikahan suasana semakin sibuk 

dan ramai. Kegiatan pertama sebelum hari perikahan adalah upacara anceng (i 

Jk an chu~ng)yaitu upacara membersihkan ranjang dan kamar pengantin dari roh 

roh jahat, memberkati serta meriasnya. Kegiatan kedua adalah hari potong ayam, 

di hari ini para wanita saling membantu memotong dan memasak ayam untuk 

pesta pernikahan. Alasan dinamakan hari potong ayam, karena ayam yang 

dipotong sangat banyak. Kegiatan ketiga adalah Anter Keceng (d.} ji~ zhu~ng) 

yaitu hadiah pemikahan mempelai pengantin perempuan dari orang tuanya. 

Kegiatan terakhir menjelang hari pernikahan adalah malam lasur sebagai tradisi 

jamuan makan bagi para tetangga dan kenalan dekat dari golongan pribumi yang 

menandakan hubungan yang baik antara penduduk peranakan cina dengan 

pribumi di daerah setempat, selain malam lasur ada juga tradisi lainnya yaitu 

tradisi malam muda-mudi yang khusus diadakan untuk kaum muda. 

Kesibukan pada hari pernikahan telah dimulai sejak pagi hari upacara 

pertama dari rangkaian upacara pada hari pernikahan adalah cio tao (bl sh~ng 
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t~u), yaitu upacara pemurnian dan inisiasi memasuki masa dewasa. Setelah proses 

upacara cio tao (Lk sh~ng t~u) dilanjutkan dengan upacara makan dua belas 

mangkok dan penyuapan nasi melek. 

K.husus untuk mempelai wanita, setelah makan dua belas mangkok orang 

tuanya mengikatkan sebuah kantong merah berisi kitab lakjit di perutnya, lalu 

menyelubungi kepalanya dengan selubung hijau tadi. Malena adegan ini adalah, 

orang tua mempelai perempuan sebelum melepaskan putri mereka kepada orang 

lain, telah membekali dia dengan pengetahuan yang cukup. Pasangan mempelai 

pengantin memasuki kamar pengantin untuk melakukan serangkaian upacara. 

Selagi berjalan kesana mereka di taburi beras kuning, uang logam dan bunga 

bungaan oleh seorang wanita separuh baya. Seorang wanita separuh baya lainnya 

memayungi mereka dari belakang. Anak-anak kecil memperebutk:an uang logam 

yang bertebaran di lantai,upacara ini disebut nyawer. 

Upacara pertama yang dilakukan di kamar pengantin disebut upacara 

cinpang (lfh jinf~ng). Selanjutnya kedua mempelai melakukan upacara makan 

onde. Pasangan mempelai pengantin kemudian sating merninum teh. Setelah itu 

mereka saling menyuapkan makanan lain, seperti agar-agar, kue lapis legit, 

manisan buah atap, manisan buah cermai dan lainnya. Selesai melakukan upacara 

di kamar pengantin, kedua mempelai didampingi dua orang secek menghadap 

meja samkai untuk pai terhadap Tikong. Setelah itu mereka menghadap meja abu 

dan pai kepada leluhur. Selanjutnya mereka ke dapur untuk pai kepada dewa 

dapur. 

Upacara selanjutnya disebut paicit (fl b~iji~) dalam upacara ini kedua 

orang tua mempelai duduk di kursi. Mempelai pengantinpun mulai 

mempersembahkan dua buah cawan perak kecil berisi arak yang diletakkan di atas 

nampan kepada kedua orang tuanya. Mereka bergantian meminumkan araknya 

sambil memberi ucapan selamat kepadanya, karena sejak saat ia telah menjadi 

seorang dewasa. Hal serupa kemudian diakukan kakek, nenek, paman, bibi dan 

keluarganya yang lain secara bergiliran. 
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GLOSARI 

1 .  Cio Tao (El sh~ng tu) 

Istilah umum bagi upacara adat pcmikahan Tionghoa Benteng, upacara ini 

merupakan ritus pemurnian dan inisiasi mcmasuk.i masa dewasa, dan banya 

dapat dilakukan sekali seumur hidup. 

2. Patrilineal 

Prinsip yang meyakini kerurunan nama keluarga atau marga hanya dapat 

diteruskan oleh anak laki-laki dalam keluarga. 

3. Tiamhio ('r din xi~ng) 

Upacara untuk mclaksanakan bakti puja terhadap Tikong, para dewa dan 

leluhur dengan menancapkan dupa. 

4. Hio ( xiang) 

Dupa yang dipakai saat melaksankan upacara bakti puja. 

5. Tikong (' tin gong) 

Tuhan atau penguasa langit 

6. Hio lou (#r# xiang l~) 

Tempat untuk menancapkan dupa. 

7. Kegiatan Anter Panjer 

Kegiatan dimana keluarga pihak pria mcngantarkan mas kawin ke rumah 

calon mempelai wanita. Mas kawin yang discrahkan pada umumnya berupa 

uang, penyerahan uang sendiri dipandang sebagai ibarat pemberian panjar 

dalam transaksi dagang, tanda bahwa transaksi tersebut jadi dilaksanakan. 
' 

8. Sangiit (&El song ri) 

Keluarga pihak pria beserta rombongan mengunjungi rumah pihak mempelai 

wanita dengan membawa beberapa antaran dan hari sangjit juga merupakan 

hari untuk menentukan hari pernikahan. 
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9. Uang Susu 

Uang yang diberikan oleh orang ta pihak pria terhadap pihak wanita, uang 

susu melambangkan pcmyataan terima kasih dan ganti rugi bagi orang tua 

calon mcmpelai wanita yang telah tulus dan susah payah membesarkan putri 

mereka. 

I 0. Uang Sangjit 

Sumbangan keluarga calon mempelai pria untuk pesta yang diselenggarakan 

keluarga calon mempelai wanita. 

1 1 .  Liong cek (Jtt 16ng zh) 

Lilin merah yang panjang dan besar dan di badan Jilin terdapat gambar naga. 

12. Kua Sit Kua Jit (Rt { EH kin shi k~n ri) 

Cara untuk menentukan waktu dan hari baik untuk menyelenggarakan waktu 

pemikahan. 

13. Bulan Bae Hari Bae 

Waktu yang baik untuk menyelenggarakan waktu pemikahan. 

14. Upacara Anceng (3k ~n chuing) 

Upacara membersihkan ranjang dan kamar pengantin dari roh-roh jahat, 

memberkati serta meriasnya. 

15. Hari Potong A yam 

Para wanita saling membantu memotong dan memasak ayam untuk pesta 

pemikahan. 

16. Anter Keceng (# ji~ zhung) 

Hadiah pernikahan mempelai pengantin perempuan dari orang tuanya, hadiah 

ini dapat bcrupa perhiasan, lemari atau perabotan rumah tangga lainnya. 

17. Malam Lasur 

Tradisi jamuan makan bagi para tetangga dan kenalan dekat dari golongan 

pribumi yang menandakan hubungan baik antara penduduk peranakan cina 

dengan priburni di daerah setempat. 

18.  Malam Muda-Mudi 
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Tradisi jamuan makan bagi para teman-teman mempelai pengantin. 

19. Samkai (=-.J¥ san jib) 

Tiga dewa penguasa langit, bumi dan manusia, etnis Tionghoa benteng sering 

mengangap ketiga tokoh tersebut sebagai tritunggal yang identik dengan 

Tikong. 

20. To'wi (# zhuo w~i) 

Sernacam taplak atau kain penutup warna merah bersulam motif-motif cina 

tradisional. 

21. Soanlou ( {#l xuin h) 

Sejenis perapian untuk membak:ar kayu garu untuk mengundang para dewa 

hadir. 

22. Cenap (ii A jian he) 

Kotak kayu berukir yang berbentuk seperti kapal. Di atasnya ditancapkan 

beberapa tusuk manisan buah-buahan, benda ini berfungsi menunjukkan status 

sebuah altar. 

23. Thai-kek (#l ti j1) 

Sebuah gambar yang melambangkan dualisme yin (]) dan yang (D). 

24. Tauteng (lMh dou ding) 

Sebuah gantang bewama merah yang pada dindingnya tertera gambar patkua 

25. Patkua (/\#l bi gui) 

Delapan trigram, yang diyakini sebagai penghalau roh jahat. 

26. Lakjit (ft H Ai r) 

Kitab yang merupakan simbol pengetahuan, suami istri harus membekali 

anak-anak mereka dengan bekal yang cukup. 

27. Uang pelita 

Uang yang ditaruh dalam angpao dan ditaruh didalam gantang, memiliki 

makna orang tua dan saudara mempelai memberikan modal usaha untuk 

mempelai pengantin. 
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28. Upacara Makan Dua Belas Mangkok 

Upacara makan dua belas mangkok, dimana mempelai pengantin pura-pura 

memakan dua belas mangkok kecil yang clidalamnya berisi beraneka macam 

makanan. Upacara ini dilakukan sebanyak tiga kali berturut-turut. 

29. Secek ({1]#x xi sh~) 

Pendamping yang mendampingi mempelai pengantin saat upacara makan dua 

belas rnangkok, biasanya anak kecil berusia 7 tahun. 

30. Penyuapan nasi melek 

Penyuapan nasi yang sudah dicecah ke dalam air gula dan disuapkan ibu 

mempelai pegantin terhadap pengantin. 

3 I. Upacara Nyawer 

Upacara nyawer merupakan pengaruh budaya pribumi setempat, saat 

mempelai pengantin memasuki kamar mereka ditaburi beras kuning, uang 

logam dan bunga-bungaan oleh seorang wanita separuh baya. 

32. Upacara Cinpang (#t jin f~ng) 

Kedua mempelai pegantin memasuki kamar pengantin dan melakukan 

serangkaian proses upacara lagi di dala.m kamar. 

33. Upacara Paiciu (~1 b~i ji) 

Kedua mempelai pegantin menuangk:an arak kedalam cawan dan 

mempersembahkannya kepada orang tua dan para tetua lainnya dalam 

keluarga. 

34. Cokek 

Sebutan untuk para penyanyi wanita yang mengisi kegiatan penghibur di 

rumah kawin. 

35. Ngibing 

Salah satu jenis tarian yang gerakan dasarnya mirip jaipongan, hanya 

dibawakan dalam tempo lebih cepat. 
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LAMPIRAN 

Daftar wawancara dengan narasumber kesatu 

Teng Tjin Siong (Si/i #2) 

I .  Apa makna pemikahan anak bagi kedua orang ta? 

Jawaban : Pemikahan dianggap sebagai persoalan yang penting, persoalan 

ini adalah salah satu tugas utamanya sebagai orang tua. Orang 

tua merasakhawatir jika anaknya tidak memiliki pasangan, 

merckadapat tenang danterlepas dari tanggung jawab apabila 

anaknya telah mendapatkan pasangan hidup yang lebih baik. 

2. Mengapa pendamping pihak pria di tahap lamaran berjumlah 4 (empat) 

orang? 

Jawaban : Para pendamping yang mencmani ayah pihak: pria berjwn1ah 

4(empat) orang (termasuk ayah pihak pria), berjumlah 4 (empat) 

memiliki makna kokoh, seperti meja yang kokoh yang memiliki 

empat kaki. 

3. Apasaja antaran benda pemikahan saat proses sangjit? 

Jawaban :Dua pasang lilin merah, dua botol arak,buah-buahan, 

perlengkapan dan perhiasan wanita, baju orang tua mempelai 

wanita, Manisan, berupa pennen, dll. 

4. Hal apa yang diperhatikan dalam pemilihan bulan bae dan hari bae? 

Jawaban :Sama halnya seperti Pernikahan Tradisional Tionghoa pada 

umumnya, dalam perhitungan "bulan bae, hari bae" shio kedua 

calon mempelai juga diperhatikan (Teng Tjin Siong Si/i#), 

apakah cocok atau bertentangan dengan hari yang te1ah 

ditentukan, seberapa besar kecocokan atau pertentangan tersebut. 
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5. Mengikuti perkembangan jaman saat ini, apakah ada perubahan da]am 

proses lamaran dan sangiit? 

Jawaban : Masyarakat Tionghoa benteng di daerah Kota Tangerang 

melaksanakan tahap melamar dan sangjit dalam satu hari, 

prosesi kegiatannya yang dilaksanakan kedua belah pihak tidak 

ada perbedaan. 

6. Apa yang dimaksud dengan anter panjer? 

Jawaban : Kegiatan serah uang atau anter panjer, karena mas kawin yang 

diserahkan pada umumnya berupa uang. Penyerahan uang 

sendiri dipandang sebagai ibarat pemberian panjar dalam 

transaksi dagang, tanda bahwa transaksitersebut jadi 

dilaksanakan 

Daftar wawancara dengan narasumber kedua 

Ong Deh Nio 

I . Bagaimana proses saat tahap lamaran ? 

Jawaban : Sebelurn proses pembicaraan dimulai keluarga pihak wanita 

menyediakan kue dan teh. Setelah kue dan teh disajikao, 

pembicaraan baru dapat dimulai. Ayah pihak pria memulai 

topik pembicaraan terlebih dulu, beliau mengutarakan maksud 

kcdatangannya untuk melamar calon mempelai wanita, setelah 

mengutarakan maksud lamaran tersebutapabila orang tua pihak 

wanita menyetujui lamaran maka keluarga pihak pria di 

pcrsilahkan untuk minum teh dan makan kue sebalik:nya 

apabila keluarga pihak pria tidak dipersilahkan minum teh 

maka orang tua pihak wanita tidak menyetujui lamaran 

tersebut. 
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2. Pada saat proses sangjit, angpao yang diberikan oleh pihak pria kepada 

pihak wanita ada berapa macam? 

Jawaban : Uang yang discrahkan scbagai mas kawin ada dua macam. 

Angpao yang jumlahnya kecil disebut uang susu, sedangkan 

yang jumlahnya besar disebut uang sangjit atau uang pesta. 

3. Hal menarik apakah pad a saat penukaran hadiah sangjit oleh ibu kedua 

pihak keluarga? 

Jawaban : Apabila Ibu pihak wanita mengambil 5 (lima) buah dan 

mengembalikan 7 (tujuh) buah kepada Thu pihak pria, mereka 

berpendapat pengucapan angka lima sama halnya dengan 

pengucapan diterima, berarti Ibu pihak calon mempelai wanita 

menerima menantunya sebagai calon suami anaknya 

sedangkan pengucapan angka tujuh sama halnya dengan 

pengucapan setuju, yang berarti Ibu pihak calon mempelai pria 

juga menyetujui calon mempelai wanita sebagai menantunya. 

4. Bagaimana proses Anceng (7kn chung) dilakukan? 

Jawaban : Saat proses anceng pemasangan alas tidur, bed cover dan 

guling bantal dipasang oleh orang tua pengantin pria. Sewaktu 

melakukan pekerjaan tersebut mereka mengulum sepotong 

gula batu, saat mereka bekerja sambil mengulum gula batu 

mereka tidak boleh berbicara sama sekali, schingga jika ada 

pertanyaan dapat ditanyakan sebelum melaksanakan proses 

anceng. 

5. Apakah sampai saat ini kegiatan bari potong ayam masih dilaksanakan? 

Jawaban : Kegiatan hari potong ayam sudah jarang dilakukan. Pada 

umumnya, mereka lebih suka memesan makanan 
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sehinggakeluarga mempelai hanya memasak makanan 

tambahan untuk melengkapinya atau tidak sama sekali. 

Daftarwawancara dengan narasumber kctiga 

Oey Tjin Eng 

I. Apa yang harus dilakukan jika pengantin yang akan menikah 

mempunyai kakak kandung yang belum menikah? 

Jawaban : Jika seorang rnempelai pengantin yang akan menikah 

memiliki scorang kakak yang belum menikah maka 

mempelai pcngantin wajib membcrikao syarat pelangk:ah 

kepada kakaknya, syarat pelangkah ini dapat berupa 

hadiah barang. 

2. Bagaimanakah cara masyarakat Tionghoa benteng di pendalaman 

dalam menentukan bulan bae dan hari bae? 

Jawaban Mereka meminta bantuan seorang peramal untuk 

menentukannya, yang dilihatdari lima aspek yaitu dari jam 

lahir, hari lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir 

kedua mempelai pengantin. Jika peramal telah 

menentukan hari dan waktu pelaksanaannya maka wajib 

dilaksanakan tanpa ada perubahan waktu, misalnya jika 

pemikahan harus dilaksanakan jam 2 pagi maka tanpa 

memandang waktu pernikahan harus tetap dilaksanakan. 

3. Apakah sckarang ini masih adakah proses anceng dan keceng? 

Jawaban : Proses upacara Anceng dan Anter Keceng masih sering 

dilaksanakan namun kegiatan ini sering dilaksanakan 

dalam satu hari. 
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4. Bagaimanakah pakaian pengantin yang dikenakan pada hari 

pernikahan? 

Jawaban: Pakaian tradisional pcngantin wanita terdiri atas hoakun 

bewama dasar hijau (motif sulamannya tidak berbcda 

dengan kun untuk baju tabur), blus putih berlengan panjang 

dan sebuah baju warna merah yang panjangnya sebatas 

lutut.Selain pakaian, ada scbuah selubung muka yang 

terbuat dari bahan yang transparan bewama hijau sepanjang 

kurang lebih 2,5 meter dengan lebar 0,5 meter. Pakaian 

pengantin tradisional mempelai laki-laki terdiri atas celana 

panjang putih, kemcja putih longgar berkerah "Shanghai" 

serta jubah hitam lengan panjang yang berkancing depan 

dan juga berkerah "Shanghai". Aksesori pengantin pria 

tidak terlalu banyak. Pertama adalah sebuah cetok, yaitu 

semacam tudung bewama merah. Pada puncaknya terdapat 

hiasan dari logam keemasan. Aksesori lainnya adalah 

sebuah kipas yang diikat dengan saputangan merah. 

5. Apakah kegiatan pertama yang dilak.sanakan saat hari perikahan? 

Jawaban : Upacara pertama dari rangkaian upacara pad.a hari 

pernikahan adalah cio tao (bk sh~ng tbu), yaitu upacara 

pemurnian dan inisiasi memasuki masa dewasa. Di 

kalangan peranakan Tionghoa di d.aerah Tangerang 

umumnya, istilah cio tao ini juga berarti "perkawinan adat 

peranakkan cina". Jadi bila seseorang dikatakan sudah 

kawin ciotao, tetapi belum memiliki surat nikah, artinya 

"ia sudah menjalani perikahan menurut adat peranakan 

Tionghoa benteng, namun pemikahannya itu belum 

disahkan oleh negara." 
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Gambar 1. Foto penulis dengan narasumber kesatu Teng Tjin Siong (Sir). 
{doc. Susan) 

Gambar 2. Foto penulis dengan narasumber kedua Ong Deh Nio. (Doc.susan) 
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Gambar 3. Foto penulis dengan narasumber ketiga Oey Tjin Eng. (Doc.Susan) 
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