
SEJARAH UMUM SAM POO TAY DJIEN 

 

Sejak permulaan sejarahnya, Tiongkok yang sangat luas wilayahnya, selalu disibukkan oleh urusan 
perkembangan dalam negerinya. Berabad-abad lamanya jalur perdagangan utama terletak pada “Jalan 
Sutera” yang menghubungkannya dengan daerah barat seperti Turkestan, India, Nepal, Afganistan, Iran 
dan lain-lain. 

Dynasti-dynasti sebelumnya tidak pernah mengalihkan perhatiannya terhadap usaha perdagangan 
melalui laut. Setelah Dynasti Yuan (Mongol) terusir dari bumi Tiongkok oleh pendiri Dynasti Ming, Zhu 
Yuan – Zhang (Tju Goan Tjiang), sisa-sisa tentara Mongol dibawah pimpinan Tamerlane masih menguasai 
sebagian Asia Tengah dimana jalur perdagangan penting itu berada. Untuk menembus kemacetan 
perdagangan ke daerah barat yang sekarang tidak dapat dilakukan, maka kerajaan Ming yang baru 
berdiri dan dipimpin oleh orang-orang dari Selatan, mulai menyadari akan pentingnya pelayaran lewat 
jalur lautan. 

Kaisar ketiga Dynasti Ming yaitu Ming Cheng Zu (Beng Seng Tjo – Hokkian), setelah memindahkan ibu 
kota dari Nanking ke Peking, lalu memilih seorang luar biasa untuk memimpin serangkaian penjelajahan 
ke laut Selatan dan Barat. Orang yang terpilih ini adalah Zheng Ho (The Ho – Hokkian). Zheng Ho adalah 
penduduk asli Kabupaten Kun – Yang propinsi Yunnan, dilahirkan pada tahun 1371. Sebetulnya ia lahir 
dari keluarga Ma, suku Hui, ayahnya seorang Haji yang pernah beberapa kali ke Mekkah. Waktu masih 
kecil ia ditawan dan dibawa ke istana. Di sana ia dijadikan orang kebiri atau sida-sida. Ia kemudian 
menjadi sahabat baik pangeran Yan Wang (Yan Ong) putra kaisar pertama Dynasti Ming – yang 
berkedudukan di Peking. 

Setelah naik tahta Yan Wang bergelar Ming Cheng Zu dan lebih dikenal dengan nama kaisar Yung Le (Eng 
Lok – Hokkian). Karena jasanya, oleh kaisar Yung Le ia diberi anugerah nama keluarga yaitu Zheng (The – 
Hokkian) dan diangkat sebagai Tai Jian (Tay Kam – Hokkian)yaitu sida-sidang agung. Zheng Ho 
digambarkan sebagai sangat gagah, giginya kokoh, suaranya lantang dan langkahnya tegap bagaikan 
harimau. 

Dengan naik tahtanya Yung Le, maka ia mulai dengan apa yang dikenal pelayaran ke laut selatan. 
Keputusan untuk mengangkat Zheng Ho sebagai laksamana armada besar itu antara lain karena selain ia 
beragama Islam ia juga ahli dalam agama Buddha, karena keahliannya ia mendapat gelar Fu San (Hok 
Sian – Hokkian) suatu gelar agama Buddha. Perlu diketahui bahwa pada masa itu Agama Buddha 
mencapai masa keemasan dan mendapat dukungan dari kerajaan, karena kaisar pertama Dynasti Ming, 
Zhu Yuan – zhang (Tju Goan Tjiang) pernah menjadi bhikkhu. 

Sebagai umumnya orang Tionghoa pada masa itu Zheng Ho mempunyai alias yaitu San Bao (Sam Po – 
Hokkian) orang memanggilnya San Bao Tai Jian (San Bao Sida-sida) atau dalam dialek Hokkian Sam  Poo 
Tai Kam. Tentang nama “San Bao” atau “Sam Poo” ini, para ahli sejarah masih belum ada kesatu-an 
pendapat. Ada yang mengatakan San Bao ini sebetulnya menggambarkan tiga orang, yaitu Zheng Ho, 
Wang Jing Hong dan Ho Xian yang ketiganya bersama-sama memimpin armada besar itu. Tapi karena 



yang terkenal hanya Zheng Ho maka perkataan San Bao dianggap indentik dengan Zheng Ho saja. Tapi 
seorang ahli berpendapat bahwa sebetulnya San Bao adalah sebutan umum bagi para sida-sida (Tai-
jian). Semasa tinggal di istana Zheng Ho menekuni pelajaran Agama Buddha. San Bao menunjukkan tiga 
macam aliran kebijaksanaan utama dalam Buddhisme, yang merupakan terjemahan dari bahasa 
Sansekerta “Tri Ratna”. Zheng Ho disebut San Bao, mungkin karena ia tekun dan faham sekali dalam 
ilmu Agama Buddha. Dari dua pendapat ini, mana yang lebih tepat sulit untuk dipastikan. Sebab huruf 
“Bao” sendiri dalam bahasa Tionghoa sering kali ditulis dengan dua huruf yang berlainan yaitu: 

 “Bao” yang berarti pengawal (pelindung), dan 

 “Bao” yang berarti mustika, ratna (pusaka). 

Yang jelas kemudian apa-apa yang hubungannya dengan Zheng Ho disebut San Bao (Sam Poo). 

Kisah perjalanan San Bao Tai Jian Xia Xi Yang – San Bao sida-sida menjelajahi lautan barat – yang ditulis 
Lo Mao – deng merupakan novel dongeng yang berdasarkan sejarah pelayaran Zheng Ho. Novel ini juga 
disebut Xia Yang Ji atau catatan dari samudera Barat yang sangat terkenal dan dibaca sampai sekarang. 
Dengan istilah Lautan Barat yang dimaksudkan tentu saja bukan Lautan Atlantik, melainkan Samudera 
Hindia yang membentang dari Semenanjung  Malaya sampai pantai Afrika Timur. 

Dalam kisah yang berwujud novel dongeng ini diceritakan bagaimana Zheng Ho dalam melaksanakan 
tugasnya dibantu oleh seorang Pendeta Buddha Jin Bi-feng (Kiem Pek Hong-Hokkian)dan seorang 
pendeta Taoist yaitu Zhang Tian-shi (Thio Thian Soe-Hokkian) sebagai penasehatnya. Bab-bab pertama 
novel ini menceritakan hal-ihwal Jin Bi-feng ini: bagaimana ia lahir, menjadi pendeta Buddha dan 
menaklukan siluman-siluman. Bab selanjutnya mengisahkan pertarungan adu kesaktian antara Jin Bi-
feng dengan Zhang Tian-shi yang sebetulnya adalah perebutan pengarauh antara Taoisme dan 
Buddhisme. Dalam pertarungan ini Zhang Tian-shi kalah. Bab-bab selebihnya menuturkan kisah 
perjalanan Zheng Ho sendiri dengan segala keajaibannya. Menurut sastrawan Tiongkok modern yang 
ternama, Lu Xun, adegan-adegan gaib dari novel ini banyak meminjam dari Feng Shen (Hong Sien – 
Hokkian, Kisah Penganugerahan Malaikat) dan Xi You Ji (See Yoe Kie – Hokkian, Perjalanan Ke Barat), 
novel-novel yang sejenis tapi yang mempunyai nilai lebih tinggi. Dalam novel dongeng ini dikatakan 
bahwa Zheng Ho, adalah titisn dari Bintang Katak Sorga yang bersemayam di Bima Sakti, yang dalam 
dongeng Tiongkok disebut Tien Ho – Sungai Langit, mungkin ini dikaitkan dengan kegemaran Zheng Ho 
akan berlayar. 

Kisah Xi Yang ji ini pernah diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh PT Sari Pustaka, Jakarta, pada tahun 
50an. Pilar yang ada di kelenteng utama kompleks Sam Poo Kong berukiran relief yang dipetik dari kisah 
ini. 

Selama berabad-abad perdagangan lewat lautan hanya dilakukan oleh usaha gilda (usaha perorangan) 
dan hanya mencapai Madrash di pantai Timur India. Pada waktu itu, ekspedisi Zheng Ho yang pertama 
kami membawa tugas diplomatik dan dilaksanakan dengan segala kemegahannya. Dalam menunaikan 
tugasnya ia didampingi oleh Wang Jing-hong (Ong Keng Hong-Hokkian), ikut serta dalam armada itu dua 
ahli agama Islam yaitu Ma Huan dan Fei Xin, yang fasih dalam bahasa Arab. Pada tahun 1405 ketika 



pertama kali ekspedisi Zheng Ho diadakan 62 buah kapal besar dengan 28.000 pelaut menyertainya, 
diantaranya termasuk dokter, ahli pertukangan, ahli falak, ahli menggambar peta dan lain-lain. Setiap 
kali tiba disuatu wilayah, kedalaman laut selalu diukur, dan dibuatkan catatan dalam peta. Ini sangat 
berguna bagi pelaut-pelaut dihari kemudian. Dimana mereka tiba selalu , menanyakan keadaan, 
mempelajari adat istiadat serta kebiasaan rakyat setempat dengan cara mengadakan pendekatan 
langsung. 

Mereka menghancurkan angkatan laut Palembang yang pada waktu itu dikuasai oelh seorang bajak laut 
Tionghoa Chen Zhu-yi (Tan Tjo Gi) yang mengangkat dirinya sebagai raja disana. Raja bajak laut 
Palembang ini dihancurkan karena berani mengganggu armada Zheng Ho. Chen Zhu-yi ditawan, dibawa 
kembali ke Tiongkok dan dihukum mati disana. 

Ekspedisi kedua dimulai tidak lama setelah Zheng menetap di Peking. Perjalanan kali ini dilaksanakan 
pada tahun 1407, dengan tujuan Ceylon dan membawa benda-benda pemuja untuk sebuah kuil disana, 
serta mendirikan sebuah tugu peringatan yang masih ada sampai sekarang. Ia kembali ke Tiongkok pada 
tahun 1409, sesudah sebelumnya singgah di Malaka dalam perjalanan pulangnya. 

Kepada Raja Malaka, Parameswara, Zheng Ho menyerahkan genteng-genteng keramik untuk bangunan 
istana raja tersebut. Oleh Raja Malaka tersebut, Zheng Ho diijinkan mendirikan pangkalan guna 
kepentingan pelayaran-pelayaran selanjutnya. 

Di Peking, ia hanya beristirahat beberapa bulan, lalu berangkat lagi untuk ekspedisi ketiga, kali ini 
dengan 48 kapal dan kembali pada tahun 1411. Ia berangkat lagi tiga tahun kemudian dengan tujuan 
pantai Persia. Dalam perjalanan pulang ia diundang untuk bertindak sebagai pendamai dalam kemelut 
perebutan tahta pada sebuah kerajaan kecil di Sumatera. Usaha ini berhasil dilaksanakan dengan 
memuaskan kedua pihak yang bersengketa.  

Tahun Yung Lo Ke XV, musim dingin atau tepatnya. Masehi tahun 1416, ekspedisi keempat kalinya yang 
dipimpin Zheng Ho berlayar lagi. Pelayaran kali ini merupakan misi dagang yang sangat berhasil. Ia 
membawa sutra dan kembali dengan kuda-kuda Arab yang didapat dari Persia serta lain-lain barang 
hadiah yag diperoleh dari raja-raja setempat sebagai tanda persahabatan dengan Kaisar Ming. 

Usianya sudah tinggi pada waktu itu ia melakukan pelayaran yang kelima kalinya. Pelayaran kali ini yang 
dianggap yang paling besar dan berhasil mencapai Mogadishu di pantai Afrika Timur. Dalam armadanya 
banyak terdapat ilmuwan seperti dokter, ahli bangunan dan banyak ahli-ahli pertukangan. Pelayaran kali 
ini memakan waktu tiga tahun, negara yang dikunjungi terutama Semenanjung Arabia termasuk Ormuz, 
Aden dan tak lupa bersiarah ke Mekkah, kemudian melanjutkan perjalanan ke Barat sampai Burawa, 
Mosambique dan Mogadishu di Somalia, lalu singgah di Persia untuk kedua kalinya dalam perjalanan 
pulang.  

Ketika tiba kembali dari Tiongkok, didapatinya kaisar Yung Le telah wafat dan seorang kaisar baru telah 
menggantikannya. Dalam keseluruhan ia melakukan 7 kali pelayaran besar. Ekspedisi terakhir dilakukan 
pada tahun 1430 pada masa kaisar Ming Xian Zong. Pada saat ini laksamana Zheng Ho sudah berusia 
sekitar 60 tahun. Tapi berbadan sehat, gagah dan semangat tinggi. Ekspedisi terakhir singgah ke negeri-



negeri sekitar Samudera Hindia, antara lain: Ceylon, Kalkuta, Persia, Aden dan Madagaskar, dalam 
perjalanan pulang singgah di Malaka, Aceh, Palembang, Jawa dan Annam (Vietnam) seluruhnya ada 17 
negara yang dikunjungi laksamana Zheng Ho dalam ekspedisi terakhir. 

Sekembali ke Tiongkok, tak lama kemudian beliau meninggal dunia dan dimakamkan di luar kota 
Gunming ibu kota propinsi Yunnan pada tahun 1435 dalam usia 65 tahun. Selama 29 tahun dari masa 
hidupnya dicurahkan untuk pelayaran muhibah keluar negeri. 

Menurut catatan sejarah, kapal-kapal armada Zheng Ho berukuran 440 kaki panjang, 180 kaki lebar, 
bertingkat dan kokoh sekali, jauh lebih besar dari kapal-kapal yang digunakan oelh Colombus kurang 
lebih 60 tahun kemudian. 

Pelayaran dipusatkan di pelabuhan Liujiagang kota Suzhou di propinsi Jiangsu lalu menyusur pantai 
Fujian (Hokkian) dan sampai di Annam sebagai negeri yang pertama disinggahi. Dalam seluruh 
muhibahnya tidak kurang 30 negara pernah dikunjungi. 

Denagn dirintisnya jalur-jalur pelayaran ke Asia Tenggara oleh laksamana Zheng Ho, perdagangan 
menjadi ramai. Hasil kerajinan dari Tiongkok seperti porselin, sutra mulai bermunculan di negara Asia 
Tenggara. 

Sebaliknya hasil-hasil pertanian dari bumi Nusantara dan sekitarnya mulai dikenal di Tiongkok. 

Reputasi laksamana Zheng Ho dalam bidang perdagangan yang selalu menekankan kejujuran dan saling 
hormat menghormati sangat membekas pada kalangan penduduk di negeri-negeri yang pernah 
dikunjunginya, sebagai penghormatan di Jawa (Semarang) dan Semenanjung Malaka (Malaya) didirikan 
kuil;-kuil untuk mengenang jasa-jasanya. Banyak binatang-binatang yang tak terdapat di Tiongkok 
seperti jerapah, rajawali Arab, kuda nil dibawa kembali ke Tiongkok. Hewan-hewan ini kemudian 
dipelihara untuk melengkapi kebun binatang kekaisaran di Peking. 


