Acara “Tukar Baki” (Sangjit) merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara lamaran
pernikahan di tradisi lingkungan masyarakat China/Tionghoa, termasuk di Indonesia. Berikut
aturan dan tahapan prosesi “Tukar Baki” (Sangjit) yang disarikan dari berbagai sumber.
Setelah melewati acara lamaran, berikutnya ditentukan waktu untuk tukar baki/sangjit.
Biasanya hari untuk tukar baki ditanyakan dulu kepada yang orang yang dituakan/dihormati.
Pada hari dan waktu yang telah ditentukan, pihak keluarga laki-laki membawa beberapa
macam barang, jumlahnya tergantung permintaan pihak wanita. Ada yang minta 8 macam
(„delapan‟ adalah angka hoki), atau 9 macam („sembilan‟ berarti bersama selamanya), atau 10
macam („sepuluh‟ dianggap angka hidup), atau 12 macam („dua belas‟ perlambang 12 shio).
Urutan prosesi:
• Pihak keluarga laki-laki memberi kabar jika akan datang.
• Pihak keluarga wanita membuka pintu pagar lebar-lebar dan bersiap, tidak boleh memasak
lagi.
• Ketika pihak keluarga laki-laki datang, sepasang suami-istri yang dituakan atau membawa
hoki dari pihak wanita (misal: ape & aem) menyambut di pintu pagar dan memberikan
hormat/Khiung Hi.
• Orang tua laki-laki memimpin masuk dan disambut oleh orang tua wanita di pintu rumah
untuk mempersilahkan masuk.
• Para penerima baki dari pihak keluarga wanita harus memberikan hormat/Khiung Hi terlebih
dahulu sebelum menerima baki dari pihak keluarga laki-laki. Para pembawa baki dari pihak
laki-laki menerima angpau dari pihak keluarga wanita saat menyerahkan bakinya.
• Setelah diterima, semua nampan disimpan di meja/dibawa ke kamar.
• Mempelai wanita keluar untuk memberikan teh kepada orang tua laki-laki, mempelai wanita
sudah memanggil papa & mama kepada orang tua laki-laki.
• Sebagian orang beramah-tamah dan sebagian lagi membantu mempersiapkan baki untuk
dikembalikan.
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Barang-barang yang harus dibawa oleh pihak keluarga laki-laki, adalah:
1.

Dua dus kecil misuah sebagai lambang supaya panjang umur.

2.

Beberapa kue sebagai lambang kebahagiaan, sebaiknya kue berbentuk bulat.

3.

Dua botol arak merah/Ang Ciu sebagai lambang perayaan/kebahagiaan.

4.

Beberapa buah Apel (jumlahnya harus genap) sebagai lambang keselamatan.

5.

Beberapa buah jeruk manis (jumlahnya harus genap) sebagai lambang keberhasilan.

6.

Beberapa buah lengkeng (jumlahnya harus genap) sebagai lambang persatuan abadi.

7.

Dua kaleng kaki babi/Cu Kiok sebagai lambang keberuntungan/hoki.

8.

Kain merah sepanjang 2,5 meter.

9.

Satu angpau ‘uang susu’ berisi sejumlah uang yang nilainya tidak genap sebagai tanda
terima kasih kepada orang tua pihak wanita yang telah membesarkan pengantin wanita.

10. Sepasang angpau ‘uang lamaran’ berisi sejumlah uang yang masing-masing nilainya
sama.
11. Seperangkat perlengkapan kebutuhan wanita, contoh: gaun, sepatu, kosmetik,
perhiasan, dompet, pakaian dalam, dll, dan ditaburi dengan sejumlah permen manis
(jumlahnya harus genap).
12. Dua pasang lilin merah yang panjang.
Barang-barang tersebut bisa disimpan ke dalam 12 kotak atau dipadatkan dalam 8 kotak.
Kotak untuk membawa barang-barang tersebut biasanya berwarna emas atau merah. Setiap
kotak ditempel guntingan kertas “Xuang Xi” dan dibawa oleh gadis-gadis yang belum menikah
atau bisa pula pasangan-pasangan yang sudah menikah, tergantung permintaan pihak wanita.
Pihak wanita yang menerima juga bisa gadis-gadis yang belum menikah atau pasanganpasangan yang sudah menikah dan hidup berbahagia. Tetapi, kalau banyak saudara wanita
yang belum nikah, biasanya mereka yang disuruh terima baki sebagai lambang biar cepat
ketularan menikah.
Setelah baki diterima oleh pihak wanita, pihak laki-laki diajak makan di rumah pihak wanita.
Pada saat pihak laki-laki makan, keluarga pihak wanita membuka kotak bawaan sebab bawaan
tersebut biasanya dikembalikan sebagian sebagai tanda bahwa setelah menikah orangtua
pihak wanita masih punya andil dalam kehidupan rumahtangga anaknya, jadi kalau berselisih
paham maka pihak wanita masih berhak memberi nasihat. Jika tidak dikembalikan atau diambil
semuanya maka setelah menikah anak wanita mereka jadi tanggung jawab pihak laki-laki
sepenuhnya. Sebagai contoh, kalau nanti anak wanitanya kena kasus kekerasan rumahtangga
maka pihak wanita tidak berhak ikut campur sama sekali.
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Barang-barang yang dikembalikan oleh pihak wanita:
1.

Misuah, diambil satu dus kecil, dikembalikan satu dus kecil lainnya.

2.

Sebagian kue dikembalikan atau bisa juga memberikan kue yang lain.

3.

Dua botol arak merah diambil dan diganti oleh pihak wanita dengan dua botol sirop
merah.

4.

Apel diambil sebagian dan dikembalikan sebagian.

5.

Jeruk diambil sebagian dan dikembalikan sebagian.

6.

Lengkeng diambil sebagian dan dikembalikan sebagian.

7.

Satu kaleng kaki babi diambil dan satu kaleng lainnya dikembalikan.

8.

Kain merah diambil oleh pihak wanita untuk dipasang di atas pintu rumah pihak wanita
pada hari pernikahan.

9.

Uang susu, wajib diambil, tidak perlu dikembalikan sebagian.

10. Uang lamaran jika diberi sepasang angpau maka ambil satu angpao dan kembalikan satu
angpao lainnya. Tetapi, kalau hanya diberikan satu angpau maka ambillah uang di
lembaran pertama dan lembaran terakhir saja, kembalikan uang sisanya.
11. Seperangkat perlengkapan kebutuhan wanita diambil dan diganti dengan seperangkat
kebutuhan laki-laki, misal: kemeja, celana, kaos kaki, sepatu, ikat pinggang, dompet,
pakaian dalam, dll, dan mengembalikan sejumlah permen manis yang telah diambil
sebagian.
12. Lilin merah diambil sepasang dan dikembalikan sepasang.
Semua barang-barang tersebut dikembalikan kepada pihak laki-laki saat keluarga pihak laki-laki
hendak pulang. Jika pihak laki-laki memberikan 12 kotak maka harus dikembalikan 12 kotak
juga.

Happy Wedding !
[ d’F@ME Entertainment ]
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