
 

Mengolah “Yang Manis” menjadi Keabadian  
 

 

Paling tidak, ada lima hal yang lekat dalam imajinasi kita jika Tahun Baru Imlek datang: 

angpao, kue keranjang,  barongsai, hujan dan ramalan.  Kegembiraan menyambut tahun baru 

adalah perayaan keluarga dan bersama yang berharap datangnya kesejahteraan dan 

kebahagiaan.  

Tahun ini adalah tahun Kelinci Air, yang bermakna ceria, jenaka, lincah, cerdas dan penuh 

harapan baik. Makna harapan itu tak hanya dalam doa namun tercerap dalam citarasa lidah, 

masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang bernama kue keranjang yang menjadi makanan 

simbolik nan ikonik. Kue Keranjang yang bercitarasa manis, kenyal, alot, berbentuk bulat 

memberi makna harapan baik dan persaudaran yang erat-manis, kenyal, langgeng, serta bulat 

tak lekang oleh waktu.  

Seperti halnya syair dalam Upanishads, narasi filosofis kehidupan senantiasa hadir melalui 

metafor makanan. 

Pertama memahami Makanan 

Dari makanan semuanya lahir. 

Dengan makanan mereka hidup, 

Kepada makanan mereka bergerak, 

Dan ke dalam makanan mereka kembali.  

(Taittiriya Upanishads) 

Demikianlah, makanan menjadi medium tentang hidup manusia. Makanan adalah pembentuk 

kebudayaan, dimana setiap citarasa membangun interaksi manusia, dunia politik, ekonomi, 

kota dan segala hal peradaban manusia. Makanan mengalir seturut pergerakan manusia.  

Bagaimanakah kue keranjang menjadi medium interaksi manusia, mengembangkan denyut 

ekonomi, memberi identitas kota? Di sinilah kita menemukan, kue Keranjang sesungguhnya 

menyimpan banyak cerita, mulai keringat kerja keras pekerja,  bahan mentah, pengepakan, siap 

dipasarkan dan sampai di meja-meja makan. Kue keranjang senantiasa hidup dalam rentang 

historis, keuletan jalinan persaudaraan antar etnik, agama dan juga kelas. 

Cerita tentang kue keranjang pun bisa ditemukan di setiap kota, terlebih kota-kota yang 

memiliki sejarah persentuhan migrasi kaum Tionghoa. Di Yogya,  produsen kue keranjang 

terkenal adalah merk Lampion yang dikelola oleh Sulistyowati dan adiknya Sianywati. Kue 

keranjang  ini sudah diproduksi sejak tahun 1960-an, yang dirintis oleh ayah Sulistyowati dan 

Sianywati, yakni Siauw Boen Tjaw. Pembuatan kue berpusat di Jalan Tukangan 43, 

Tegalpanggung, Danurejan, Kota Yogyakarta.  

 

 



 

Pada mulanya adalah bahan mentah tepung ketan,  tepung ketan, air panas, daun pandan, 

gula dan garam. Butuh tenaga besar untuk mengaduk adonan itu. 

  

 

 

 



Adonan yang telah jadi pun siap dituangkan dalam kaleng-kaleng kecil yang akan menjadikan 

kue Keranjang bulat kenyal. Para perempuan pun dengan telaten menuangkan dalam takaran 

yang pas. 

 

Kaleng adonan yang terisi segera ditata dalam soblok besar, siap untuk dikukus. 

 

 

Mengukus adonan. Butuh kurang lebih 2 jam untuk adonan masak.  



 

 

Kue Keranjang yang masak, akan ditata, disilirkan menjadi kue yang kenyal! 

 

 

 



 

Kue keranjang yang cantik pun telah siap, mewarnai citarasa Imlek dengan manis gurih, 

kenyal, lengket. Kiranya, inilah keabadian Imlek, manisnya kue keranjang mengajak yang 

mencecapnya untuk senantiasa ingat bahwa harapan yang baik selalu bermula dari rasa 

persaudaraan yang kental, lengket dan manis.  

Di balik manisnya kue keranjang, kita pun menyaksikan pengorbanan kerja keras, menghidupi 

jalinan kerja lintas etnis. Imlek pun tak hanya menjadi tradisi masyarakat Tionghoa, namun 

telah menjadi ritual perayaan bersama! Manisnya kue keranjang pun memberi makna 

keabadian Imlek! 
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