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Abstract

This article discusses about in Java in 857"The Life of Eropean family kokki 1
– 1942” which has close relationship with the arrival of European women.
This study use historical research method. Kokki a domestic labour inwas
Europa's families that supported Indies' culinary culture. The lack of
knowledge about food materials and how to cook required Indies women to
hire local woman to work a kokki. A kokki who was diligent and skilled was
considered as precious asset to families. On its development, womenEuropa's
in Indies families had organised several courses to develop the skill of kokki in
serving European dishes. Rijsttafel was one of unique dishes which required
kokki to master several European dish recipes besides Javanese ones.
However as the time passed by, the presence of kokki started to be shifted.
Modern cooking utensils which are cleaner and effective, the emergence of
cookbooks, and financial crisis in 1930 caused kokkis to start to lose their job.
The peak was the arrival of Japanese people to Indonesia. Kokkis started to
disappear along with the splits of Indies families.
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Abstraksi

Artikel ini membahas tentang “Kehidupan Pada Keluarga Eropa DiKokki
Jawa Tahun 1857-1942” yang memiliki kaitan erat dengan kedatangan
wanita-wanita Eropa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah.
Kokki merupakan salah satu pekerja domestik keluarga Eropa yang menjadi
pendukung dari budaya makan khas Indis. Kurangnya pemahaman tentang
bahan makanan serta cara pengolahannya telah membuat nyonya keluarga
Eropa membutuhkan jasa seorang yang pada dasarnya berasal darikokki
kalangan wanita pribumi. Seorang yang disiplin dan terampil dianggapkokki
sebagai sebuah aset berharga bagi keluarga Eropa. Pada perkembangannya,
keluarga Eropa melalui para nyonya telah melaksanakan beberapa kursus
untuk mengembangkan kemampuan agar dapat membuat hidangankokki
Eropa. Sajian menjadi salah satu jamuan khas yang mengharuskanrijsttafel
kokki untuk dapat menguasai beberapa resep masakan Eropa di samping resep
masakan Jawa. Namun, seiring berjalannya waktu keberadaan semakinkokki
bergeser. Hadirnya peralatan modern yang lebih bersih dan praktis, maraknya
buku resep masak serta krisis ekonomi pada tahun 1930 telah menjadi
penyebab berkurangnya keberadaan Puncaknya saat kedatangankokki.
Jepang, keberadaan turut menghilang bersamaan dengan terpecah-kokki
pecahnya keluarga Eropa.
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Pendahuluan
Kedatangan wanita Eropa pada

per tengahan abad ke-19 te lah
memberikan dampak besar terhadap
keberlangsungan budaya Indis di Jawa.
Mereka berusaha untuk mengukuhkan
identitasnya yang cenderung mengarah
pada budaya Eropa. Di sisi lain, mereka
tidak bisa melepas ketergantungan dari
para pelayan pribumi, termasuk salah
satunya yang bekerja dalam halkokki
menyiapkan makanan sehari-hari. Kokki
merupakan istilah dalam bahasa Belanda
untuk menyebut perempuan pribumi
yang bertugas memasak (Arnout
Henricus Cornelis Van Der Meer,
2014:273).

Ibu-ibu rumah tangga keluarga
Eropa dianggap tidak terlalu tertarik
dengan persoalan dapur meskipun
sesekali mereka juga menyiapkan
hidangan sendiri . mengambilKokki
peran para wanita tersebut dengan
bimbingan dan pengawasan yang ketat.
Tidak jarang hubungan di antara
keduanya berlangsung tidak harmonis.
Berbagai bentuk kecurigaan seperti
adanya ketidakjujuran, pemborosan
maupun kebersihan menjadi sumber dari
adanya hubungan yang tidak harmonis
tersebut. Di sisi lain, hubungan tersebut
juga dapat bersifat positif seperti
pember ian kursus ke t rampi lan
memasak. Di Surabaya tepatnya pada
awal abad ke-20 ada seorang wanita Indo
Eropa yang menaruh perhatian lebih
terkait persoalan dan masak-kokki
memasak. Dia adalah Nyonya E. W. K.
Steinmetz yang berdomisi l i di
Gemblongan, Surabaya. Nyonya E. W.
K. Steinmetz kerap mendemonstrasikan
resep-resep hidangan pribumi pada
kurun 1930-an (Fadly Rahman,
2016:53).

Seiring berjalannya waktu,
kehadiran semakin terpinggirkankokki
akibat berbagai macam faktor. Terbitnya
berbagai buku resep memasak serta
hadirnya peralatan dapur yang lebih
bersih dan cepat telah membuat wanita
keluarga Eropa merasa mampu untuk
melaksanakan pekerjaan di dapur
dengan lebih baik. Selain itu, adanya
krisis ekonomi tahun 1930 juga
memaksa keluarga Eropa untuk

menghemat pengeluaran dengan tidak
mempekerjakan seorang Halkokki.
tersebut semakin diperparah dengan
kedatangan Jepang yang memaksa
penduduk pribumi untuk tidak bekerja
pada masyarakat Eropa.
Metode

Penelitian ini menggunakan
metode se ja rah .Tahap per tama
merupakan pemilihan topik. Kemudian
heuristik, pencarian data, yang
merupakan tahapan dimana penulis
mengumpulkan sumber baik sumber
primer maupun sumber sekunder yang
didapatkan dari sumber arsip, surat
kabar, buku, yang berhubungan dengan
penelitian ini. Setelah sumber-sumber
dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah
kritik sumber serta deskriptif analisis
untuk menentukan otensititas dan
kredibilitas sumber sejarah. Tahap
In t rep re ta s i , merupakan tahap
menetapkan makna dan hubungan dari
fakta-fakta yang telah diverifikasi.
Tahap terakhir merupakan tahap
penulisan atau disebut dengan
historiografi. Pada tahap ini, peneliti
akan menuliskan hasil riset sejarahnya.
Setelah semua sumber terkumpul dan
melewati tahapan-tahapan metode,
penulis bisa langsung menuliskan hasil
penelitiannya sesuai tema “Kehidupan
S o s i a l D i J a w a Ta h u nK o k k i
1857—1942”.

Pembantu Rumah Tangga Di Jawa
Abad XVI Hingga XIX

Keluarga bangsawan di Jawa
pada umumnya memiliki banyak
pelayan di sektor domestik. Kebiasaan
tersebut didukung dengan adanya
tempat tinggal yang luas dimana
memungkinkan para pelayan untuk turut
serta tinggal di dalamnya. Hal itu
tercermin pada saat penyambutan
kelahiran R. A. Kartini yang juga
merupakan putri seorang pejabat Jepara.
Beberapa hari setelah kelahirannya,
anak-anak yang tinggal di kompleks
keasistenwedanaan termasuk anak-anak
jongos, kokki, tukang kebun, opas serta
yang berasal dari luar kompleks datang
untuk berkenduri bubur merah putih,
sebagai bentuk syarat pemberian nama
(PramodyaAnanta Toer, 2003:53).
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Secara umum, sebutan untuk
para pelayan rumah tangga keluarga
Jawa berbeda-beda. Hal ini tergantung
masa kekuasaan dari raja yang
bersangkutan dan kebiasaan masyarakat
yang terkadang berbeda di beberapa
daerah . Pada masa kekuasaan
Pakubuwono II di Keraton Surakarta
diketahui juga memiliki abdi dalem
khusus yang bertugas membuat
hidangan-hidangan bagi para raja dan
tamu istana (Joko Prayitno, 2017). Ada
yang disebut yangLembaga Keputren
dikepalai oleh salah seorang keluarga
raja bergelar Gusti Kanjeng Ratu atau
GKR. ini terdiri dariLembaga Keputren
beberapa dapur atau yangpawon
dibedakan menurut jenis hidangan yang
dibuat. Pertama dapur yangGondorasan
digunakan untuk membuat sesaji
upacara-upacara keagamaan di wilayah
keraton baik berskala kecil maupun
besar. Dapur ini dikepalai abdi dalem
yang disebut yangLurah Gondorasan
juga membawahi beberapa abdi dalem.
Kemudian ada dapur Sekul Langgen
yang digunakan untuk memasak
makanan bagi para atau prajuritcadhong
istana. Lalu ada dapur utama atau koken
dan terakhir . macamPawon Ageng
minuman. Terakhir ada pawon
Kridowoyo yaitu tempat pengolahan
susu dari peternakan sapi.

Selain istilah-istilah tesebut juga
terdapat istilah yang lebih sering
didengar masyarakat biasa seperti batur,
ngenger, emban, inya atau wulucumbu.
Batur merupakan ist i lah untuk
menyebut pembantu rumah tangga yang
pekerjaannya beragam seperti memasak,
mencuci maupun membersihkan rumah.
Sedangkan merupakan anakngenger
yang dititipkan pada kerabat maupun
keluarga batihnya agar mendapatkan
kehidupan sosial-ekonomi lebih baik. Di
sisi lain, anak tersebut juga harus bekerja
di keluarga yang mengasuhnya. Emban
adalah pelayan yang bertugas mengasuh
anak. hampir sama denganInya
wulucumbu yang menjadi abdi
pendamping (Djoko Soekiman,
2000:40).

Pada masa Belanda berkuasa di
Jawa, kebiasaan tersebut juga diadopsi
masyarakat Eropa dalam kehidupannya.

Selain persoalan gengsi, keberadaan
para pekerja di sektor domestik juga
membantu masyarakat Eropa untuk
beradaptasi dengan lingkungan hidup di
Jawa. Penyebutan untuk masing-masing
pelayan diambil dari istilah bahasa
Belanda yang terkadang juga dicampur
bahasa Jawa seperti berikut ini.

1. Jongos

Jongos djongesatau pada
dasarnya berasal dari istilah ,boedjang
pelayan atau dalam keprajuritan disebut
boedjongen (dalam Bahasa Belanda
berasal dari kata ) kata ini padaboeman
perkembangannya menanggalkan kata
boe jouges.dan hanya menyisakan kata
Namun secara umum para pelayan pria
lebih populer dengan sebutan jonges
( 11 JuliSoerabaiasch Handelblad,
1892). bertugas menyajikan padaJongos
jamuan makan rijsttafel.

2. Baboe

Baboe bertugas merawat
bayi atau anak dalam keluarga Eropa.
Mereka tidak bertugas untuk memberi
makan anak-anak majikannya, sebab
baboe tidak cukup dipercaya untuk
melakukannya oleh nyonya rumah.
Selain itu mereka juga bertanggung
jawab untuk membereskan kamar.

3. Baboe Tjoetji
Tugas adalah mencuci sertababoe tjoetji
menyetrika pakaian keluarga. Sangat
penting juga untuk memilih washbaboe
yang memiliki saluran air di rumah, agar
kebersihan pakaian lebih terjaga (De
Banier, 20 Juli 1935).

4. Baboe Laut

Baboe laut adalah pelayan
yang dipekerjakan untuk mengasuh
anak-anak keluarga Eropa. Sebagian
dari mereka melakukan perjalanan
mondar-mandir itu secara teratur. Di
samping itu ada babu-babu yang
melakukan perjalanan bersama keluarga
majikannya, dan selama tuannya bercuti
ke Eropa mereka tetap ikut majikannya
(HarryA. Poeze, 2008:149).

5. Kebon
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Kata berasal dari bahasakebon
Jawa sedangkan berasal darituinman
bahasa Belanda yang dapat diartikan pria
yang bekerja di taman. Sebagaimana
namanya, atau bertugaskebon tuinman
membersihkan dan mengatur kebun-
kebun di halaman. Mereka menanam
serta menyiram tanaman. Selain cakap
dalam mengurus taman, seorang kebon
juga bisa mengurus kuda maupun hewan
peliharanaan majikan (Elsbeth Locher-
Scholten, 2000:90).

6. Jait

Adanya kebiasaan untuk
membuat baju sendiri daripada membeli
jadi telah membuat keluarga Eropa
mempekerjakan seorang wanita pribumi
yang terlatih menjahit pakaian. tidakJait
seperti pelayan lainnya yang terkadang
memiliki tempat tidur tersendiri di
r u m a h k e l u a r g a y a n g
mempekerjakannya. Seorang datangjait
dari rumahnya sendiri pada pukul tujuh
pagi dan bekerja terus menerus sampai
pukul tiga sore atau bisa juga dari jam
delapan pagi sampai jam dua belas siang
dan dilanjutkan dari pukul dua siang
hingga empat sore (Henk Schulte
Nordholt, 2005:240).

7. Nyai
Kemunculan berbarengannyai

dengan berkembangnya perkebunan-
perkebunan. Perusahaan-perusahaan
perkebunan menerbitkan peraturan
perkawinan khusus bagi pemilik-
pemilik perusahaan. Kondisi demikian
mendorong mereka untuk menjalin
hubungan dengan wanita pribumi tanpa
ikatan pernikahan yang sah. Kemudian
munculah istilah yang berasal darinyai
bahasa Bali yaitu wanita pribumi
pendamping pr ia Eropa tanpa
pernikahan yang menurunkan anak-anak
pendukung peradaban Jawa-Eropa
(Belanda) (Tineke Hellwig, 2007:41).

8. Kokki
Menurut Baay dalam buku Nyai

dan Pergundikan di Hindia Belanda,
seorang adalah orang yangkokkie
berkuasa di dapur (Reggie Baay,
2010:87). Tugas utamanya adalah
mempersiapkan segala bumbu-bumbu
dan membuat hidangan yang lebih
banyak merupakan khas Jawa. Kokki

hanya bertugas di dapur dengan berbagai
macam olahan sajian yang mesti ia
siapkan dalam satu hari. Hal ini
d i k a r e n a k a n , k e l u a r g a E r o p a
menginginkan menu yang berbeda-beda
untuk tiga kali jamuan makan ditambah
sajian minum teh dan kue-kue dalam
sehari.

Interaksi Dengan NyonyaKokki

Keluarga Eropa
Secara umum beberapa literatur

yang berkembang di kalangan ibu rumah
tangga Indis di Jawa menunjukkan citra
negatif seorang yang berasal darikokki
kalangan pribumi. Seorang nyonya
berinisial J.W.D dalam sebuah tulisan
mengemukakan pengalamannya
memiliki yang membuatnya cukupkokki
merasa trauma. Salah seorang di
antaranya tidak bisa memasak, yang lain
tidak terlalu bisa menawar harga di pasar
yang berakibat pada pemborosan, dan
seorang berikutnya tidak bersih dalam
pengolahan masakan (Vereniging Van
Huisvrouwen Soerabaia 1954).

Ada lagi cerita dari seorang
nyonya bernama Eva Berg asal
Surabaya. nya bernama Ira, yangKokki
memiliki postur tubuh besar dan hitam.
Nyonya Eva Berg bercerita bahwa setiap
pagi Ira pergi ke pasar. Berdasarkan
cerita dari Nyonya Eva Berg, Ira suka
memperkaya diri dengan melebihkan
harga belanjaan di pasar. Ira dianggap
mengambil lebihan uang belanja yang ia
berikan sehingga harga belanjaan
t e r k e s a n l e b i h m a h a l ( N i e u w
Amsterdamsche Courant Algemeen
Handelsblad 15 Maret 1924). Apabila
nyonya rumah berlangganan majalah
bulanan khusus ibu rumah tangga, maka
dia akan mengert i harga-harga
kebutuhan pokok di pasaran. Hal itu
dikarenakan, di dalam majalah khusus
ibu rumah tangga memuat ulasan harga-
harga kebutuhan di pasar yang sedang
berlaku. Sehingga, para ibu rumah
tangga dapat memantau daftar harga
yang diberitahukan oleh kokki.

S e l a i n k e c u r i g a a n a k a n
ketidakjujuran, juga kerapkokki
dicurigai membumbui racun dalam
makanan yang dimasaknya. Ada sebuah
peristiwa menggemparkan yang terjadi
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di sebuah keluarga Eropa di Surabaya.
Di kediaman Tuan Oreig dan Nyonya
Moll. keluarga tersebut telahKokki
terbukti membubuhkan racun dalam
hidangan yang ia sajikan.ayam kodoq
Akibatnya, anak gadis mereka yang
bernama Van Delden meninggal. Hal ini
terjadi karena sang tidakkokkie
mendapatkan uang dari Nyonya Moll
untuk merayakan tahun baru (De
Grondwet, 27Agustus 1889).

Adanya racun sekaligus juga
menunjukkan hal lain yang dianggap
penting, yakni soal menjaga kebersihan.
Persoalan kebersihan memang menjadi
kebutuhan mendesak terutama pada
awal abad ke-20. Tempat tinggal kokki
yang cenderung kotor dan mengandung
kuman penyebab berbagai penyakit
barangkali mempengaruhi bagaimana
dapur-dapur keluarga Eropa disusun.
Mereka menganggap dapur-dapur itu
terlalu panas dan tidak nyaman untuk
digunakan. Suhu dapur cenderung lebih
panas karena pengaruh dari jenis alat
masak yang digunakan, dan alat masak
paling tradisional yang dapat menaikkan
suhu dapur apalagi kalau bukan tungku
tanah dengan bahan bakar kayu. Oleh
sebab itu, nyonya rumah tidak betah
b e r l a m a - l a m a d i d a p u r d a n
melimpahkan semua tugas untuk
dikerjakan sang kokki.

Terkai t dengan peralatan
memasak di dapur, seorang kokki
dianggap suka sekali membeli barang-
barang keperluan dapur dengan harga
yang murah. Periuk dari tanah liat dan
panci yang mereka beli mudah untuk
pecah. nyonya rumahHal itu membuat
harus berulang kali mengganti dengan
yang baru. Peralatan memasak yang
terbuat dari besi, alumunium maupun
enamel dianggap lebih baik. Hal itu
dikarenakan lebih awet dan dapat
diperoleh dengan harga yang wajar Van(
Der Mijden .1902:7)

Terlepas dari berbagai anggapan
negatif tentang sifat-sifat , seorangkokki
ibu rumah tangga di Batavia membagi
kisah tentang yang bekerja dikokki
rumahnya. yang kurus, tidak mudaKokki
dan memiliki selera humor. Ia adalah
kokki yang memiliki kualitas baik dan
sudah dua tahun bekerja dan tinggal di
rumahnya. Suatu ketika, menerimakokki

surat dari keluarganya, nyonya bersedia
membacakan surat tersebut untuk kokki.
Di dalam surat tersebut dikabarkan
bahwa rumahnya telah dijual, dan salah
seorang anaknya menikah. Namun
terselip kabar duka bahwa anak gadisnya
yang paling kecil telah meninggal.
Nyonya berusaha untuk mengerti
keadaan dan menunjukkankokki
s impa t inya , akan te tap i kokk i
memutuskan untuk keluar dari
pekerjaannya dan pulang (Haagsche
Courant, 28 Juni 1933).

Para wanita Indis ini tampaknya
telah menempatkan sebagaikokki
pekerja dengan tugas yang jelas yakni
memasak. Hal ini berbeda dengan apa
yang terjadi pada pria Eropa yang baru
datang ke Jawa tanpa pendamping
wanita Eropa. Tuan Pietro baru saja
dipindahkan ke SebagaiWeltreveden.
seorang yang tergolong baru, ia
mengikuti segala aturan yang biasa
dijalankan para pendahulunya di Jawa.
Salah satunya adalah mempekerjakan
beberapa orang pelayan rumah tangga.
Sidin adalah seorang yang iajongos
percaya untuk mengurus dan memimpin
semua pelayan di rumahnya.

Selain Tuan Pietro jugajongos,
memiliki seorang tinggal dikokki. Kokki
luar bangunan utama dari tempat tinggal
Tuan Pietro. Ia adalah seorang janda
dengan dua anak yang masih kecil. Tuan
Pietro sering mengunjunginya untuk
s e k e d a r m e m i n u m k o p i d a n
bercengkerama. Namun suatu hari, Sidin
memberitahu kabar yang mengejutkan
untuknya. telah melahirkanKokki
seorang bayi untuknya. Tuan Pietro
senang dan selama itu pula ia bersedia
membiayai semua keperluan sang bayi
( , 18Agustus 1898).De Locomotief

Di bidang bahasa yang juga
terkait dengan interaksi, sejalan dengan
prinsip budaya Eropa yang dipegang erat
keluarga Eropa dalam berinteraksi
dengan kebanyakan merekakokki
menggunakan bahasa Melayu. Bahasa
Melayu dianggap sebagai bahasa yang
sederhana dan dapat dimengerti di
seluruh kepulauan Hindia Belanda,
termasuk Jawa (De Bussy, 1901:10).
Seperti yang diceritakan Nyonya R yang
tinggal di Bandung. yangKokki
dipekerjakan di keluarganya sebenarnya
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paham dan mengerti dengan Bahasa
Belanda. Akan tetapi, sang hanyakokki
menjawab setiap perkataan dengan
bahasa Melayu (Cote' dan Westerbeek,
2004:147). Oleh karena itu, Bahasa
Melayu dasar baik lisan maupun tulis
penting untuk dikuasai oleh orang-orang
Belanda yang tinggal dan berkeluarga di
Jawa.

Berikut ini adalah salah satu
contoh percakapan yang sering terjadi
antara nyonya dengan yang dikutipkokki
dari buku panduan keluarga (Van Der
Mijden, tanpa tahun:307).

N : Koki kowe misti pegi ka
pasar. Djangan pegi
terlaloe lat. Kaloe pinter,
misti beli pagi hari dari
orang-orang, jang pegi
ka pasar

K : Apa saja boleh bilang
apa-apa, Nja. Banjak
lebeh moerah di pasar

N : Apa kowe pegi sekarang
ka pasar.

K : Saja Njonja, kaloe
Njonja kasi

N : Baik; kowe misti beli
segala roepa. Akoe misti
ada ajam, daging, telor.
Segala roepa boembo-
boembo dan sajoeran.
Tetapi kowe misti beli
moerah sekali.

K : Saja, Njonja nanti saja
tawar

N : Ajam tida lebeh dari
tiga poeloeh sen

K : Loh, Njonja; itoe tida
bisa. Itoe terlaloe moerah Nja.

Sistem Pengupahan dan Perekrutan
Kokki

Sekitar tahun 1857, perbudakan
masih berlangsung pada saat itu. Kokki
berlum terlalu dikena para budak
memiliki tugas yang lebih kompleks
seperti pembuat roti, pembuat teh,
pembuat sambal dan tentunya pembuat
menu utama. Budak yang dianggap
memiliki popularitas tinggi dan paling
banyak dicari pada waktu itu adalah
kusir, tukang masak dan penjahit

perempuan ( , 19 NovemberJawa Pos
1982).

Menjelang abad ke-20, ketika
sistem pekerjaan sudah berubah dan para
pembantu rumah tangga menerima upah
dengan nilai tertentu. Berikut ini rincian
tentang besarnya gaji dan pekerjakokki
lainnya di sektor rumah tangga.

Pada jenis tukang masak dibagi
menjadi kriteria tukang masak paruh
waktu dan tukang masak waktu penuh.
Selain itu ada pula pembantu rumah
tangga tunggal dan pembantu menginap.
Gaji seorang tukang masak pada kriteria
pekerja terampil, berkisar antara 12f
hingga 17. Sedangkan tukang masakf
belum terampil gajinya berkisar 8f
hingga 12.f

Adanya pembedaan antara
tukang masak terampil dan belum
terampil ini barangkali terkait dengan
ukuran jam kerja atau bahkan
kemampuan yang mereka miliki.
Apabila tukang masak ini mampu
membuat berbagai macam hidangan
baik khas pribumi maupun Eropa dengan
rasa yang lumayan enak maka ia dapat
dikatakan terampil. Demikian pula
sebaliknya, bila masakannya tidak
terlalu menggugah selera dan kurang
bervariasi maka dikatakan bahwa ia
belum terampil. Ketrampilan memasak
akan terasah seiring dengan lamanya ia
bekerja.

Seorang direkrut melaluikokki
beberapa cara. Salah satunya melalui
dari kantor penyedia pembantu yang
d i s e b u t b e d i e n d e n - k a n t o o re n
(Gregorius Andika Ariwibowo,
2011:220) Sebagaimana namanya,.
lembaga tersebut tidak secara khusus
menawarkan jasa melainkan jugakokki
jasa dari kelompok pembantu rumah
tangga lainnya. Para yangkokki
direkomendasikan lembaga ini telah
mendapat jaminan bahwa mereka dapat
diandalkan dalam bekerja. Selain
melalui lembaga formal, perekrutan juga
b i s a d i l a k u k a n d e n g a n c a r a
konvensional seperti pemberian
rekomendasi dari pelayan lain yang
sudah lebih dulu bekerja.

Rekomendasi merupaka unsur
penting untuk menilai baik atau tidaknya
kokki dalam bekerja. Bagi keluarga yang
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m e n d a p a t r e k o m e n d a s i u n t u k
mempekerjakan seorang darikokki
orang yang sudah berpengalaman akan
menghindari banyak kemungkinan
ke rug ian d i masa menda tang .
Rekomendasi tersebut juga ada yang
berasal dari surat kabar. Seperti yang
dilakukan sebuah keluarga yang hendak
berpindah domisili dari Batavia.
Keluarga tersebut menawarkan untuk
semua keluarga yang membutuhkan
sekelompok pekerja rumah tangga
dalam hal ini dankokki, jongos, baboe
kebon Bataviaasch Nieuwsblad,( 26
Januari 1927).

Interaksi Dengan SesamaKokki

Pelayan

Masa perbudakan yang tinggal
sebentar sebentar melukiskan kejayaan
yang pernah dialami keluarga Eropa
awal di Jawa. Gaya hidup dengan
memiliki banyak pelayan yang berstatus
sebagai budak telah membuat keluarga
Eropa menikmati masa-masa penuh
pelayanan. Kehidupan para budak tidak
banyak dijelaskan dalam literatur-
literatur kolonial kecuali hanya beberapa
baris. Demikian halnya dengan seorang
kokki yang pada waktu itu barangkali
memiliki pekerjaan beragam dan lebih
dikenal sebagai bagian dari budak
pengurus rumah tangga dengan keahlian
memasak. Sejak masa perbudakan,
hubungan yang terjalin antara kokki
dengan pelayan lain lebih bersifat
kekeluargaan. Hal ini dikarenakan latar
belakang budak biasanya satu keluarga
utuh ketika dibeli majikannya.

Berbeda halnya dengan yang
terjadi setelah perbudakan dihapuskan
d a n t e r b u k a p i l i h a n u n t u k
mempekerjakan sedikit pelayan. Hanya
ada sekitra lima hingga pelayan rumah
tangga yang dipekerjakan keluarga
Eropa pada masa itu. dipekerjakanKokki
khusus untuk membuat hidangan
keluarga setiap harinya. Interaksi yang
terjalin antara dengan pelayan lainkokki
cenderung bersifat seimbang karena
berasal dari budaya yang sama. Namun,
persoalan latar belakang individu
kembali hadir manakala terjadi konflik
diantara mereka. Konflik bisa jadi
semakin kompleks dan berbahaya

hingga dapat mempengaruhi hubungan
kerja mereka dengan sang majikan.
Seperti yang dialami Pah yangkokki
dibunuh seorang bernama Djojokebon
saat majikannya pergi keluar rumah (De
Sumatra Post, 25 November 1921).

Dampak Keberadaan Kokki

Dampak keberadaan yangkokki
semakin diakui keberadaannya dapat
dirasakan oleh golongan nyonya rumah
keluarga Eropa. Para nyonya rumah
semakin peduli dengan persoalan dapur
dan bagaimana membentuk identitas
keluarganya melalui ranah tersebut.
Keberadaan yang tidak terlalukokki
pandai membuat hidangan khas Eropa
memaksa mereka untuk mengadakan
kursus singkat bersama segolongan ibu
rumah tangga. Salah satu organisasi dari
i b u r u m a h t a n g g a y a n g
menyelenggarakan kursus tersebut
adalah Huisvrouwen Vereenigingen
yang berdiri di kota-kota seperti
B a n d u n g , B a t a v i a , S e m a r a n g ,
Sukabumi, dan Surabaja (Van Schreven
dan Hooykaas, 1936:7).Sekitar tahun
1930an, organisasi ini telah berhasil
membuat semacam kursus singkat bagi
para pelayan pribumi dalam hal
memasak maupun menjahit.

Pada sebuah surat kabar ada yang
memuat artikel bertajuk “Masalah
Wanita”. Di dalamnya tertulis artikel
balasan atas keluhan-keluhan para ibu
rumah tangga akan kemampuan
kokkinya yang pada saat itu juga dimuat
d i m a j a l a h Ve r e e n i g i n g v a n
Huisvrouwen. Berdasarkan hal tersebut,
k e p a l a d a r i H u i s h o u d a n d
Industrieschool berinisiatif mengadakan
kursus memasak untuk para (kokki De
Indische Courant, 10 Agustus 1934).
Sepertinya organisasi ini telah
berkembang menjadi rujukan penting di
kalangan ibu rumah tanggak komunitas
Indis. Bersamaan dengan hadirnya
kursus memasak tersebut, diharapkan
kemampuan semakin berkembangkokki
dalam mengolah dan menambah variasi
masakan

Selain diselenggarakan dengan
tujuan memberikan keterampilan untuk
k o k k i , a d a p u l a k u r s u s y a n g
diselenggarakan dengan tujuan
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penawaran produk dapur modern seperti
kompor gas. Nyonya E. W. K. Steinmetz
bekerja sama dengan perusahaan
kompor gas untuk memasang iklan di
majalah ibu rumah tangga. Iklan tersebut
mempromosikan kepada para ibu rumah
tangga untuk memasak menggunakan
kompor gas dan panggangan yang lebih
modern. Selain itu, para ibu rumah
tangga sebaiknya juga mendaftarkan
kokki yang bekerja di rumahnya untuk
mengikuti kursus memasak, tentunya
dengan menggunakan kompor gas serta
alat panggang yang diiklankan. Dalam
iklan itu ditampilkan slogan “HEMAT”
agar ibu-ibu rumah tangga tertarik dan
segera mendaftar (Officieel Orgaan Van
De Vereeniging Van Huisvrouwen
Soerabaia, 23 Juni 1931).

Keberadaan berbagai macam
kursus memasak untuk jugakokki
mendapat pengaruh dari penyajian
makan khas keluarga Eropa yakni
rijsttafel. Keistimewaannya terletak
pada pelayanan, tata cara makan dan
jenis hidangannya (Fadly Rahman,
2011:8). yang disajikan diRijsttafel
rumah-rumah keluarga Eropa dianggap
lebih sederhana baik dari segi hidangan
maupun pelayanan. Namun, setidaknya
mereka dapat memenuhi unsur-unsur
hidangan utama dari sebuah rijsttafel
seperti misalnya atausambalans
beberapa jenis sayur masak. Hal yang
utama lagi adalah, para dapatkokki
menepati jadwal dari beberapa jenis
hidangan yang musti disajikan dalam
sehari.

Akhir Dari Keberadaan Kokki

Keberadaan berbagai buku
masak yang semakin gencar diterbitkan
pada abad ke-20 telah membuat para
nyonya keluarga Eropa semakin
terampil dalam menghidangkan
berbagai macam sajian. Meskipun sudah
mempekerjakan seorang kemauankokki
p a r a n y o n y a u n t u k m e n g a s a h
ke te rampi l an memasak sanga t
diperlukan ketika krisis ekonomi
melanda para dekade ketiga abad ke-20.
Mereka tidak harus mempekerjakan
seorang apabila tidak banyakkokki
beraktivitas di luar rumah. Selain itu,
dapat menghemat pengeluaran untuk

menggaji kokki.
Buku masak yang pertama terbit

adalah Kokki Bitja Ataw Kitab Masak
Masakan India Jang Bahroe Dan
Semporna, Jang Didalamnja Terseboet
Bagimana Orang Orang Sediaken
Segala Roepa Roepa Makanan,
Maniesan, Atjaran Dan Sambalan Dan
IJS yang ditulis oleh Nonna Cornelia
(Nonna Cornelia, 1969). Buku masak
tersebut ditulis dengan bahasa Melayu
dan menyajikan berbagai olahan
masakan Jawa. Dibandingkan dengan
Nonna Cornelia, Nyonya Van Der
Mijden tidak kalah populer meskipun
berbeda generasi. Nyonya Van Der
Mijden dianggap sebagai penulis buku
masak paling produktif di abad ke-20.
Bukunya yang pertama berjudul Nieuw
Volledig Oost-Indisch Kookboek yang
tidak hanya diterbitkan di Hindia
Belanda tetapi juga Belanda.

Selain kehadiran buku masak
untuk meningkatkan kemampuan
memasak, juga ada iklan-iklan di surat
kabar yang menawarkan jasa katering
maupun bumbu penyedap praktis. Hotel
Villapark menawarkan sajian rijsttafel
yang dipromosikan sebagai hidangan
lezat pada keluarga Eropa saat kokki
mereka sedang tidak masuk bekerja
( , 4 MeiBataviaasch Nieuwsbladblad
1926). Lalu ada iklan Kaldu Maggi yang
dipromosikan dengan tujuan membuat
masakan lezat dan dapat menghemat
waktu serta uang. Dua iklan tersebut
menjadi penanda masa yang lebih
modern dimana ada banyak produk yang
bisa membuat aktivitas di dapur semakin
mudah dan murah.

Krisis ekonomi tahun 1930
m e m i l i k i d a m p a k y a n g t e r u s
bersambung hingga kedatangan Jepang
di Jawa. Kesempatan kerja, pendapatan
dan daya beli masyarakat menurun
akibat hal tersebut (Soegijanto Padmo,
1991:151). Para nyonya rumah terdesak
untuk melakukan penghematan terkait
pengeluaran sehari-hari. Nyonya rumah
yang memiliki keterampilan membuat
hidangan di dapur tidak harus memaksa
dirinya mempekerjakan seorang kokki
untuk menghemat pengeluaran. Kondisi
dapur juga jauh lebih baik dengan
a d a n y a k o m p o r y a n g t i d a k
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menimbulkan rasa panas saat memasak
seperti kompor minyak, gas maupun
listrik.

Kehadiran Jepang tahun 1942
berdampak pada dilarangnya pekerja
pribumi kembali bekerja untuk orang
Eropa. Orang-orang Jepang melarang
dan mengancam akan menyiksa kokki
dari keluarga Nyonya V P bila ia tetap
bekerja. Sebagai gantinya, setiap Kamis
malam akan menaruh daging dankokki
beras di pemakaman serta garam dan
gula untuk dapat diambil sang nyonya
(Cote' dan Westerbeek, 2004:211). Ini
merupakan wujud kesetiaan dari sang
kokki terhadap keluarga yang pernah
mempekerjakannya.

Selain itu, kehadiran Jepang juga
berdampak pada terpecah-pecahnya
keluarga Eropa di Jawa. Para perempuan
dan pria Eropa dimasukkan ke dalam
kamp-kamp dengan berbagai bentuk
tekanan. Berdasarkan hal tersebut,
keberadaan sebagai salah satukokki
pendukung budaya makan keluarga
Eropa juga turut menghilang. Kondisi
tersebut sekaligus juga menjadi penutup
kegemilangan keluarga Eropa beserta
seluruh pelayan pribuminya.

Simpulan
Keadiran pada keluargakokki

Eropa dianggap sebagai pendukung dari
kebudayaan makan khas Indis yakni
rijsttafel. Kokki yang dulunya menjadi
bagian dari kelompok budak pengurus
rumah tangga telah berubah menjadi
pekerja mandiri dalam keluarga Eropa.
Pada perkembangannya yang kokki
memberikan pengaruh langsung
terhadap keberadaan nyonya keluarga
Eropa. Para nyonya rumah menjadi
semakin terampil di ranah dapur dan
membuat semakin terpinggirkankokki
kemampuannya. Meskipun berbagai
kursus memasak untuk sudahkokki
diselenggarakan pada masa itu. Namun,
akses untuk belum terbuka lebar,kokki
karena hanya dapat mengikutikokki
berdasarkan rekomendasi dari nyonya
rumah.

Kokki dianggap lebih baik dalam
hal bekerja atas pendapat dari lembaga-
lembaga penyedia pembantu rumah
tangga maupun rekomendasi orang

kepercayaan keluarga Eropa. Akan
tetapi, perkembangan teknologi dapur
dan krisis keuangan menjadi faktor
penghambat lain atas keberadaannya.
Penggunaan kompor gas yang lebih
hemat dan bersih membuat nyonya
rumah semakin betah berada di dapur
untuk menyiapkan hidangan sendiri.
Kedatangan Jepang pada masa
setelahnya menjadi penanda akhir
keberadaan yang berasal darikokki
wanita pribumi. Keberadaan kokki
memang penting, tetapi perkembangan
sosial masyarakat telah menggusur
keberadaannya.
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