
DAFTAR ISTILAH 

 

Air Bening  : Air Putih 

Ambengan  : Nasi beserta lauk pauk yang dibagikan kepada peserta 

kenduri 

Balai (Pulut balai)   : Pulut ketan yang sudah dimasak dan diberi inti untuk 

persyaratan dalam  upacara perkawinan. 

Bunga Setaman : Bunga yang digunakan untuk upacara pertemuan yang 

terdiri dari bunga mawar,kantil,dan melati. 

Bunga Telur : Hiasan yang berisi telur ayam pada balai. 

Dandang : Tempat untuk Menanak nasi. 

Dhahar Khalimah : Upacara makan bersama pengantin pria dan wanita. 

Ganthal  : Sirih yang diikat dengan benang putih. 

Gondhang Kasih : Gantal yang dilempar kepengantin pria oleh pengantin 

wanita. 

Gondhang Tutur : Gantal yang dilempar kepengantin wanita oleh pengantin 

pria. 

Hempang : Penghalang 

Ijab Kabul : Akad nikah 

Inai  : cat kuku pengantin yang terbuat dari daun inai dan gambir 

yang digiling 

Ingkung  : Ayam yang dimasak secara utuh dengan diberi bumbu. 

Inti  : Kelapa parut yang dimasak dengan gula aren. 



Jajanan Pasar : Sesaji yang terdiri dari Bermacam-macam jajanan yang 

dibeli di pasar. 

Jamu Sukut : Suatu jamuan makan bersama untuk para puang-puang 

(saudara laki-laki Ayah/ibu) 

Kembang Telon : Bunga yang terdiri dari bunga kantil, melati, dan kenanga 

untuk sesaji. 

Kembar Mayang : Sepasang bunga hiasan yang terbuat dari janur untuk 

digunakan pada upacara panggih. 

Kenduri Arwah : Hajatan / Slametan yang bertujuan mengirim do’a dan 

mendapatkan keberkahan dan keselamatan. 

Luluran  : Tradisi etnis Jawa untuk mengahaluskan kulit dengan 

menggunakan rempah-rempah/ramuan tradisional untuk 

mempercantik diri. 

Marhaban : IIringan acara tepung tawar yang bertujuan untuk 

mendapat berkah dan perlindungan. 

Merisik  : Menyelidiki 

Ngerik  : Mencukur bulu-bulu halus didahi dan dimuka pengantin 

wanita supaya terlihat lebih cantik. 

Ngunduh Mantu : Upacara setelah perkawinan yang diadakan dirumah pihak 

pengantin pria. 

Panggih  : Upacara pertemuan antara pengantin pria dan wanita 

dalam adat Jawa. 



Pengratusan : Membakar kemenyan yang bertujuan untuk mengusir roh 

halus. 

Pelaminan : Tempat bertahtanya/ bersandingnya kedua pengantin. 

Puang  : Saudara laki-laki Ayah/Ibu 

Ranupada : Upacara pengantin wanita membasuh/mencuci kaki 

pengantin pria. 

Sungkeman : Upacara penghormatan kedua pengantin kepada kedua 

orang tuanya. 

Tabir  : Tirai/kain penutup. 

Tampakaya : Perlengkapan upacara panggih berupa capuran biji jagung, 

kedelai,padi,uang logam,dan sebagainya yang diserahkan 

pengantin pria kepada pengantin wanita. 

Telangkai : Penghubung. 

Tumpeng : Nasi putih berbentuk kerucut tanpa lauk pauk. 

Upah-Upah : Orang selamat dari marabahaya atau dalam perjalanan. 

Wejangan  : Nasehat. 

Widodari : Bidadari. 

 

 

 

 


