SERA T CENTHINI
sebagai Sumber Informasi
Jenis Makanan Tradisional Masa Lampau
'Iim6u1Xaryorro

t . Pendahuluan

1\ M _kana"

tradisM>na1 adalah warisan

1 Y .l.nenek moyeng yang pet'lu dilenari·
IuIn keberadaannya sejalan dengan progra m " A ku Cint. MakanlHl IndonesilJ" ,
Sampai saat ini keb8fadaan jenis-jenis
m8qNln yang tersurat di dalam sum bersumber tenulis balum banyak mendapat
perhatian par. ahli . Bebet'8PA sumber teelull s $8p8lti prasasti memang t ela h diteliti
tPKMT·UGM, 1997; Lien Owisri . Rat-

naw.d. 1992; Titi Surti Nestrn , 1989;
Amelia, 19921. n811"1U'\ surnber-sumber
yang berupa naskah sastra beh.m ba-nyak
rnendapat perhatian. Pene'i tian ini bertujuan untuk menggali dan menginven-

larisasi macam-maeam makanan yang
Itlfdapat di dalam Seral Centhini.
Setal Centhini. merupakan salah satu
karya sastra Jaws yang amat tetkenal

yang ditul:is pada tahUl 1814 M denga n
hl.nJf Jaw. tuliA" tangan. Sec:ata garls
beset' isin ya adalah perikehKiupan Ofang
Jaws Iahit ·batin. filsatat. agame, keba ti n-

an . adat kebesaran. dan kesenian. Oi
dalalTVlya juga disebut nama berbagai
jenis makanan dan minuman dalam konteks eeritera . Pada tahl.M1 1912 M Serat
Centhinl die etak dengan huruf lati n dan
diterbitkan oleh Koniaklijk Bata viaaseh
Genootsehap van kunsten en Wetensch8ppen IKBG) . Kemu dian pada tahun
1986-1 991 Serat Centhini diterbitkan
oleh Yayasan Cent hini dari hasil akara
Karkana Kamajay a setMlnyak 12 Jilid lMar·
sana , dkk•• 19981 .
Naskah kli ditulis ates prakarsa KGPAA
Hamengkunagara III dari kerajaan Surakarta (Sunsn Paku Buwana VI. Delam
menyusun O(Iskah t ersebut , sunan Paku
Buwena V dibantu oIeh R.Ng .Ranggas utrasna, R. T. Samanagara. dan R.Ng .
Sastrad ipura. Setain ket iga tokoh tersebut, ada suatu sumber yang mengatakan

bahwa Sunan Paku Buwana V dibantu
juga oIeh Pangeran Junggut Mandurareja,
Ulama beser Kia! !<assn Besari, dan Kiai
Mohammad Minhad .

2. Metod. Pen elitian
Peoeunen ini adalsh pen elitian pusta ka
dan bersifa t deskriptif anatitik. b e ta -de te
verbal tentano jenis makanan dalam
naskah diin ventarisasi dan dikumpulkan.
Penafsiran fungsi makanan dilakukan beedasarkan konteks kalimatnya dalam
naskah. Dalam analisis dat a-data tersebut
djperbandingkan dengan data-data dari
sumber tert ulis yang lain secern naskah
Jawa Kuna dan prasasti .

3 . Pembahasa1
Berdasarkan ~'at anthini (SCI, da·
pat diketahui tenteng Jeni s·jeni s makan.
an dan minloMNn seb8gai bet ikut:
1. makanan uta ma
2. sayUl den leuk pauk
3 . sambal dan lelaban
4 . nyalT1lkan
5. minuman.

1. Makanan Utema
Sebagaimana dik etahui bah w a mao
kanan pokok orang Jaw. adalah nasi .
Namun demjkian 5M8t C~nthini menvebutkan variasi nasi yang dikonSLmsi masa
ito dangan kate st1ga dan s~kul. Kata skul
telah dipergunakan sejak zaman Jaw.
kuno sebagaimana disebutkan di dalam
bebefapa Pfa5asti (Timbul Haryono.
19941 . Adapun variasi nasi yang disebul·
kan adalsh: sf1ga bubu,. ~ga pu/~n. s~(Ja
wuduk puna' lnasi gurih kuningl. s~ga
abangl s~ga aka$. ~ga hnPiJ/. s~a
golong k4cambah. s~a golong, s~ga
goreng. sAga Iu~sna tk,~sna - hitaml .
~allmls. ~ali~t. s~aIOdhoh. s~ga
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