
2.2 PERJALANAN/PELAYARAN SAM POO TAY DJIEN KE PULAU JAWA (KHUSUSNYA KE GEDUNG 
BATU SEMARANG) 

Perjalanan Sam Poo Tay Djien ke berbagai tempat, meninggalkan bekas-bekas yang masih ada 
sampai sekarang. Di Indonesia tidak terkecuali. Zheng Ho sebagai lambang persahabatan telah 
menyerahkan sebuah lonceng besar kepada kerajaan Samudera Pasai di Aceh. Lonceng itu kemudian 
diberi nama “Cakra Donya” masih disimpan di Musium Negeri Aceh di Banda Aceh. 

Dalam kunjungan ke Jawa yang beberapa kali, kecuali di Semarang, dia juga singgah di Ancol, Talang 
(Cirebon), Tuban, Gresik dan Surabaya. Kunjungan ke Jawa dilakukan pada tahun 1405 – 1407 dan 
1409 kemudian juga ditahun 1413. Demikian menurut seorang Sinolog Prof. J.J.L. Duyvendak! Kapan 
kunjungan ke Semarang sulit dipastikan secara tepat. 

Dalam bukunya – Indonesia Between Myths and Realities, Dubes Singapura untuk RI Lee Khoon 
Choy, menulis bahwa pada waktu singgah di Jakarta, seorang kelasinya yang bernama Wu Ping jatuh 
cinta dengan seorang penari bernama Siti Wati dan menikah. Setelah mereka meninggal didirikan 
kelenteng yang ada di Ancol untuk memperingatinya, namanya Sam Poo Swie Su (kelasi kapal Sam 
Poo). 

Menurut kepercayaan, kedatangan Zheng Ho di Semarang pada bulan 6 tanggal 30 Imlek. Menurut 
buku Comite Sam Poo tahun 1939, pelabuhan Semarang pada waktu itu ada di Simongan, yang pada 
waktu itu tepat di pinggir laut. Di situ ada bukit dan di atas bukit terdapat sebuah gua yang konon 
pernah ditinggali oleh Zheng Ho pada waktu kunjung di Semarang. Gua yang asli itu kini sudah tiada 
karena tertimbun oleh tanah longsor pada tahun 1704. Gua yang sekarang ada adalah gua buatan 
yang merupakan tiruan dari yang asli, disitu sekarang ditempatkan altar untuk pemujaan terhadap 
Zheng Ho, sampai sekarang. 

Pada masa jaya-jayanya masyarakat Islam Tionghoa yang merupakan umat-umat yang dibina oleh 
para pengikut Zheng Ho, tempat ini merupakan mesjid kecil. Tapi lama-kelamaan tempat ini berubah 
menjadi kelenteng hingga sekarang. Tanggal kedatangan Zheng Ho inilah yang diperingati sampai 
kini. 

Tidak jauh disebelah utara Gua Sam Poo terdapat sebuah pusara bergaya Islam yang dikenal sebagai 
pusara Kyai Juru Mudi. Menurut para ahli sejarah mungkin ini loji makam dari Wang Jing-hong (Ong 
King Hong dalam dialek Hokkian), yang menjadi wakil pimpinan dalam armada laksamana Zheng Ho. 

Pada saat singgah di Semarang rupanya Wang Jing-hong menderita sakit dan dirawat disekitar gua di 
bukit Simongan, yang disebutkan di atas, setelah sembuh Zheng Ho berangkat kembali, tapi Wang 
Jing-hong tinggal di Semarang bersama beberapa pengikutnya dan membuka sawah untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Para pengikutnya kawin dengan wanita setempat, ketika wafat dalam usia 87 tahun Wang 
dimakamkan disitu. 

Cerita ini diragukan kebenarannya, sebab berdasarkan buku sejarah Dynasti Ming (Ming She) 
disebutkan bahwa Wang Jing-hong masih tetap ikut sampai pelayarannya yang terakhir yaitu tahun 
1430-1433. Tapi dibagian belakang disebutkan bahwa Wang Jing-hong mengalami kecelakaan laut 
diperairan Laut Jawa ketika memimpin missi yang bertujuan menyampaikan belasungkawa Kaisar 



Tiongkok kepada seorang raja di Sumatera yang adiknya wafat di Beijing. Mungkin jenasah Wang 
Jing-hong diketemukan dan dimakamkan di bukit Simongan itu. 

Dalam catatan Comite Sam Poo juga dijelaskan bahwa dengan armadanya Zheng Ho pernah 
mendarat di wilayah Mangkang (Semarang Barat). Nama Mangkang itu konon berasal dari nama 
Jung atau Wakang Jun yaitu kapal besar. Belakangan karena semakin banyak “Wakang Jun” yang 
berlabuh disitu, tempat itu lalu dinamakan Wakang yang kemudian berubah menjadi Mangkang 
sampai sekarang. 

Konon pada waktu singgah di Jawa Zheng Ho menganjurkan rakyat setempat agar tidak makan 
selama satu bulan pada masa tertentu, menurut dia cara ini baik untuk kesehatan jiwa dan raga. 
Mereka berusaha menuruti ajaran Zheng Ho, namun karena saat itu puasa merupakan hal yang 
baru, penduduk merasa sulit untuk melaksanakan. Pada suatu malam seorang diam-diam. Anda 
sendiri ternyata melanggar apa yang telah anda ajarkan, demikian tegur orang itu. Anda boleh juga 
makan diwaktu malam setelah matahari terbenam, demikian jawab Zheng Ho dengan tenang. 
Agaknya penduduk belum paham akan aturan-aturan puasa, sehingga salah menafsirkan tindakan 
Zheng Ho yang makan diam-diam di waktu malam sebagai menipu orang. Pada masa itu sebagian 
besar penduduk Indonesia masih beragama Buddha atau Hindu, meskipun pada tahun 1297 sudah 
ada beberapa kerajaan Islam di Sumatera. Jelas bahwa rakyat pada waktu itu belum paham tentang 
ajaran Zheng Ho untuk berpuasa, mereka mengira harus berpuasa terus selama sebulan tanpa 
berbuka sahur. 

Kecuali Semarang, dalam kunjungannya ke Jawa, Zheng Ho juga singgah di Seprapat (dekat kota 
Juana), Tuban, Gresik dan Surabaya. Ma Huan adalah salah satu sarjana Islam yang menyertai 
perjalanan Zheng Ho sebagai penterjemah, mencatat keadaan Jawa Timur terutama Tuban yang 
merupakan pintu gerbang Majapahit pada masa itu dan memuatnya dalam kumpulan tulisannya 
yang berjudul: 

“Ying Ya Sheng Lan” (Kesan-kesan pemandangan indah pantai Samudra). 

Dibawah ini kami kutipkan sedikit kesan-kesan itu: 

Man Zhe Bo Yi (Majapahit) adalah kerajaan besar, istananya dibangun dan dikelilingi tembok, 
atapnya sirap, luasnya 400 langkah. 

Keadaan lingkungannya sangat rapi dan bersih. Bangunan sekitar istana kebanyakan bertingkat. 
Dalam rumah tidak ada meja kursi, lantai ditutup dengan permadani atau tikar, mereka duduk 
simpuh di lantai. Rumah-rumah penduduk beratap rumbai. Setiap keluarga mempunyai gudang 
untuk menyimpan perabit dan ransum di bawah. Sedangkan untuk tidur dan ruang tamu justru 
dibagian atas. 

Raja mengenakan mahkota kebesaran berhias kembang emas dan permata, telanjang dada, bagian 
bawah memakai kain tenunan warna-warni. Sabuk kebesarannya bertahtakan mutu manikam, dan 
dipinggangnya terselip sebatang keris Raja tidak mengenakan alas kaki, kendaraan yang dinaiki 
adalah gajah atau kereta lembu. 

Penduduk pribumi berambut panjang dan kusut, yang wanita berkonde. Setiap orang pria membawa 
senjata, gagang keris ada yang terbuat dari emas, cula badak atau gading, kadang-kadang dihiasi 



permata atau ukiran yang berbentuk saitan dan binatang yang aneh, ukirannya sendiri sangat tinggi 
mutunya. Rakyat Majapahit sangat pantang bila dijamah kepalanya, hal itu dianggap sebagai 
penghinaan dan merupakan tantangan untuk berduel.  

Dalam perdagangan atau jual beli, kejujuran sangat diutamakan, pertengkaran atau perselisihan 
biasanya diselesaikan dengan bertaruh jiwa. Bila ada yang tewas, pembunuhnya boleh melarikan 
diri, dan bila dalam tiga hari tidak tertangkap dia boleh kembali tanpa dihukum, bila tertangkap dia 
segera dihukum mati, hukum penjara, pacung atau siksa tidak berlaku disini. 

Perkara tidak dibedakan besar atau kecil, terhukum hanya dibelenggu kedua tangannya kebelakang 
dengan seutas tali. Di tengah lapangan algojo cukup menusukkan keris keperut atau dada terhukum 
hingga mati. Bunuh membunuh sudah merupakan hal yang biasa di segala lapisan penduduk. 

Untuk jual beli, disini uang logam Tiongkok dari beberapa Dynasti berlaku. Setiap tahun pada bulan 
10 diadakan lomba adu tombak bambu. Waktu menyaksikan lomba sang Raja duduk di atas kereta 
bersama permaisurinya. Kereta itu setombak lebih tingginya berbentuk segi empat, empat penjuru 
terdapat jendela, bagian bawah ada poros kereta yang berputar hingga kereta bebas bergerak 
kesegala arah, kereta ditarik oleh kuda. Bila rombongan raja tiba di gelanggang pertandingan, 
barisan pengawal dengan senjata lengkap bambu runcing, berbaris dikedua pinngir. Peserta lomba 
membawa tongkat bambu sepanjang tiga kaki. Diiringi irama gendang yang lambat atau cepat tidak 
menentu, dua lelaki peserta lomba bersenjata bambu runcing mulai berlaga di tengah lapangan. 
Pertandingan berlangsung tiga babak, bila salah satu pihak ada yang mati, raja segera memberi 
hadiah uang emas dan kepada keluarga yang menang dan uang perak kepada keluarga yang kalah. 

Istri pihak yang kalah wajib ikut atau menjadi hak milik pihak pemenang, permainan baru berakhir 
setelah ada pihak yang kalah atau menang. 

Adat perkawinan mereka juga amat unik, akad nikah dilakukan di rumah pihak mempelai 
perempuan. Selama tiga hari sepasang penganten tinggal di rumah pihak perempuan. Hari keempat 
baru mempelai perempuan diboyong pulang ke rumah pihak laki-laki. Barisan pengantin diiringi 
tetabuhan dan seruling yang meriah, tidak sedikit yng memukul kentongan. Barisan disekeliling 
kedua mempelai adalah pemuda pemudi yang menari-nari sambil memainkan parang pendek. 
Mempelai perempuan memakai pakaian adat dengan rambut terurai mayang dihiasi berbagai 
perhiasan dan kembang, tanpa alas kaki, lehernya dilingkari kalung gemerlapan bertahta mutu 
manikam, demikian pula gelang emas, perak melingkar dikedua belah tangannya. Sanak keluarga 
dan para tetangga ikut pula meramaikan dengan merangkai bunga dan tetabuhan yang semarak, 
para hadirin dijamu dengan tuak dan hidangan lain yang berlimpah ruah. Keramaian ini berlangsung 
hingga beberapa hari lamanya. 

Untuk upacara duka cita, mereka juga punya adat sendiri. Bila ayah bunda yang sakit keras hamper 
mati, anak-anaknya bertanya lebih dulu setelah meninggal ayah atau ibunya ingin disempurnakan 
dengan cara apa, dikebumikan, diperabukan atau dilarung. Keluarganya kemudian akan berbuat 
sesuai dengan kehendak yang meninggal. Jika yang meninggal orang kaya atau berpangkat, sudah 
menjadi peraturan bahwa orang-orang kepercayaannya termasuk keluarganya harus setia terhadap 
majikan, junjungan atau suaminya. Seharusnya mereka diharuskan mengucapkan sumpah setia lebih 
dahulu, suka rela ikut kea lam baka, dibakar bersama majikan atau suaminya yang meninggal. 



Pada hari yang sudah ditentukan jenasah akan diperabukan di atas panggung yang telah disiapkan 
sebelumnya. Bila api sudah berkobar besar maka isteri atau selir almarhum satu persatu terjun ke 
dalamnya. Inilah salah satu adat penyempurnaan bagi keluarga bangsawan yang diperabukan. 

Tiap bulan dikala bulan purnama, sekitar dua tiga puluh wanita berkumpul membentuk satu barisan 
dengan seorang pimpinan di antara mereka. Dibawah cahaya bulan purnama mereka bergandeng 
tangan, bergerak lembut dan menyanyi sambil berdendang lagu ke rumah-rumah keluarga kaya 
untuk minta sedekah. Permainan ini hanya sebagai hiburan belaka. 

Tupan (Tuban) adalah nama sebuah tempat. Di sini ada seribu lebih kepala keluarga yang dikepalai 
dua orang lurah. Di antara penduduk itu terdapat orang-orang Tionghoa yang berasal dari 
Guangdong (Kwitang) dan Zhangzhou (Tjiang Tjiu) yang telah turun temurun tinggal disini. Dari 
Tuban kearah timur kira-kira setengah hari perjalanan terdapat sebuah kampong yang dinamakan 
Sincun (Perkampungan Baru), orang setempat menamakan Gresik letaknya dipinggir laut. Dari 
perkampungan baru yang bernama Gresik itu berlayar sekitar sepuluh kali ke arah selatan, akan tiba 
di Sulumanyi (Surabaya), air di muara sungai tawar rasanya, banyak kapal berlabuh disini. Untuk 
mencapai pusat kota Surabaya, harus berlayar lagi kurang lebih sepuluh kali kurang lebih 72 km. 
Penduduk disana diperintah oleh Kepala Desa, diantara seribu kepala keluarga di sana terdapat 
penduduk Tionghoa. Dari Surabaya berperahu sejauh delapan li, kita akan tiba disuatu tempat yang 
dinamakan Zhanggu (Cangkir). 

Dari Zhanggu berjalan kaki satu setengah hari ke arah Selatan, kita akan tiba dipusat pemerintahan 
kerajaan Man Zhe Po Yi (Mojopahit). Di sini musim panas lebih panjang dari musim hujan, panen 
padi dua kali setahun, berasnya lembut. Jelai, kacang hijau, kayu cendana, kapurogo, penyu, cabe, 
lempuyang dan wijen dihasilkan pula disini. 

Orang-orang kaya di kalangan penduduk asli cukup adil dan merata, uang tembaga dari Tiongkok 
berlaku disini. Untuk membuat catatan mereka menggunakan bahasa Sou-li (Cola). Kertas disini 
belum dikenal, catatan ditulis dalam daun lontar dengan pisau yang tajam. Tulisannya rapi dan indah 
sedangkan bahasanya luwes dan lembut. 

Keramik berlapis glasir paling digemari rakyat Majapahit, mereka menjual kain linen, sutra, mutiara 
dan lain-lain dengan uang tembaga sebagai alat pembayaran. Terdapat pula kelompok seniman yang 
membuat gambar di atas kain, biasanya bercorak manusia atau binatang. Kain digulung lalu dipasang 
di atas dua batang bamboo yang dibentangkan ditengah lapangan. Seorang duduk bersimpuh di 
depan layar lukisan itu sebagai dalang. Setiap lembar gambar berbeda corak maupun maknanya, 
dengan suara lantang sang dalang bercerita atau mendongeng berdasarkan apa yang dilukiskan 
dalam gambar itu (Pertunjukan wayang dimaksudkan Ma Huan ini adalah wayang beber Pen). 

Selanjutnya Ma Huan juga mencatat: 

Jika sampai di tanah Jawa kapal-kapal yang berasal dari negeri-negeri asing untuk pertama kalinya 
akan mendarat di Tuban, Zi-cun (Gresik), Su lu ma yi baru akhirnya Man zhe po yi (Mojopahit) 
terdapat lebih dari seribu keluarga bangsa asing, kebanyakan orang Tionghoa yang berasal dari pusat 
kerajaan Tiongkok. 

Lebih jauh Ma Huan menerangkan bahwa: 



Di Jawa Timur terdapat tiga golongan bangsa. Yang pertama adalah orang-orang Islam yang datang 
dari negeri asing sebelah barat untuk berdagang. Pakaian mereka tampak bersih dan layak. Yang 
kedua orang-orang Tionghoa yang berasal dari jaman Dynasti Tang yang datang dari propinsi 
Guangdong, Zhang Zhou, Chuan Zhou dan daerah-daerah lain yang telah melarikan diri  dari tempat 
aslinya. Makanan mereka sangat baik dan bersih. Banyak juga di antara mereka yang memeluk Islam 
dan berpuasa. Penduduk asli, menurut Ma Huan, berambut kusut tanpa memakai alas kaki dan 
masih memuja hantu…. 

Membaca kutipan di atas dapatlah kita memperoleh gambaran betapa telitinya pembantu-
pembantu Zheng Ho dalam melakukan pencatatan tentang perjalanan ke negeri-negeri yang pernah 
dikunjunginya. Dari sini pula kita bias memperkirakan bahwa mereka tinggal cukup lama di Jawa 
Timur. Menurut Sinolog Wang Gong-wu, paling sedikit Ma Huan ikut tiga kali dalam misi Zheng Ho, 
yaitu pada misi musibah yang keempat (1413-1415), keenam (1421-1422) dan yang ketujuh (1430-
1433). Sedang kesempatan yang diperoleh untuk melihat dari dekat keadaan Jawa Timur adalah 
pada misinya yang keempat. 

Pengaruh perjalanan Zheng Ho ini, menurut Profesor Wolfram dan Eberhard dari California 
University dalam bukunya “A History of China” terbitan Kegan Paul Ltd, tahun 1950, terasa juga pada 
bidang seni sastra. Dongeng-dongeng dari Asia kecil terutama Persia dibawa pulang ke Tiongkok oleh 
anak buah Zheng Ho lalu disebar luaskan ke negeri-negeri yang pernah dikujunginya. 

Ini mengakibatkan sampai sekarang banyak terdapat cerita-cerita yang mirip satu sama lain 
meskipun dari negeri yang berjauhan letaknya. Misalnya kisah Joko Tarub yang terkenal di Jawa 
sampai sekarang ini mirip sekali dengan dongeng Peacock Maiden dari rakyat suku bangsa Tai yang 
berdiam di propinsi Yunnan di sebelah Selatan Tiongkok. Versi cerita ini pun terdapat di Timur 
Tengah dan Eropa. Bukan mustahil kisah Joko Tarub itu disebar luaskan ke Tiongkok atau Asia kecil 
oleh anak buah Zheng Ho atau sebaliknya, sehingga sulit untuk diketahui dari mana cerita tersebut 
sesungguhnya berasal. 

Kunjungan Zheng Ho ke Jawa menimbulkan munculnya legenda-legenda tentang kisah Juragan 
Dampo Awang dari yang berwujud pedagang kaya raya sampai yang berupa anak durhaka yang 
dikutuk oleh ibunya (ini jelas merupakan versi lain dari dongeng Sumatra si Maling Kundang) sampai 
kapalnya terbalik menjadi bukit. 

Di daerah Lasem misalnya terdapat sebuah bukit tandus yang berwujud perahu terbalik yang oleh 
penduduk setempat disebut Gunung Bugel. Mereka percaya itulah perahu Juragan Dampo Awang 
yang terbalik sedangkan layar dari perahu itu berubah menjadi batu yang sekarang terdapat 
dipinggir jalan raya Lasem – Surabaya, atau tepatnya di desa Bonang, dengan bentuk sederetan bukit 
kapur tandus dipinggir pantai dan dikenal dengan nama Watu Layar. Sebatang kayu yang kira-kira 10 
meter panjangnya terdapat di dekat tempat itu, tampak disandarkan pada sebuah batang pohon 
besar dan dianggap keramat sampai sekarang, dipercaya sebagai tiang layarnya. 

Di daerah lain pun banyak beredar kisah Juragan Dampo Awang ini, antaranya dari Kedu dan Kediri. 
Versi Kedu menceritakan tentang awal mulanya terjadi Gunung Perahu yang berhubungan dengan 
kapal sang juragan yang terbalik. Versi Kediri mewujudkan dalam permainan topeng dengan tokoh 
Dampo Awang memakai topeng berhidung merah panjang bersenjata cambuk. Reog Ponorogo pun 
memiliki tokoh yang bernama Juragan Dampo Awang. 



Kisah tentang Juragan Dampo Awang dengan berbgai versinya itu sama sekali tak ada hubungannya 
dengan riwayat atau sejarah Sam Poo Tay Djien, sebab selain sebagai juragan kapal besar kemiripan 
ceritanya sama sekali tidak ada. Sebagai missal kisah Dampo Awang ingin mempersunting Dewi 
Kilisuci anak raja Brawijaya dari Majapahit. Ini jelas tidak bias dianggap sebagai kisah Sam Poo Tay 
Djien sebab seperti kita ketahui Sam Poo sendiri adalah seorang sida-sida yang sudah dikebiri. 

Kecuali di Jawa kunjungan Zheng Ho yang banyak dianggap dicatat adalah di Palembang. Seperti 
telah disinggung pada bab satu, bahwa penguasa Palembang yaitu raja bajak laut Chen Zu-yi (Tan Tjo 
Gi) yang jahat memusuhi Zheng Ho dan berusaha merampok armadanya. Berkat bantuan seorang 
penduduk Tionghoa di Palembang bernama Shi Jin-qing (Sie Tjien King – Hokkian), Chen Zu-yi, 
berhasil dibekuk dan dibawa pulang ke Tiongkok, kemudian atas titah kaisar Yung Le dia dijatuhi 
hukuman mati. Selanjutnya Shi Jin-qing diangkat oleh Zheng Ho menjadi penguasa baru Palembang 
yang pada waktu itu bernama Jiu-gang (Kukang). Menurut sumber sejarah Dynasti Ryukyu, Shi Jin-
qing meninggal pada tahun 1421 Masehi, sebagai penggantinya diangkat Shi Ji-sun (Sie The Soen). 

Cap kebesaran untuk Shi Ji-sun dibawa oleh Zheng Ho dari Tiongkok pada tahun 1422. Menurut Tan 
Yeok Seong, seorang Sinolog South Sea Society di Singapura, dari Shi Ji-sun ini kemudian diturunkan 
Nyai Gede Pinati, ibu angkat Sunan Giri. 

Di Sumatra ini sebetulnya masih ada satu peristiwa penting lagi dimana Zheng Ho menjadi penengah 
dalam perebutan tahta suatu negeri kecil di pulau itu. Sayang meskipun nama negeri itu tertulis tapi 
hanya disebut negeri Sumatra saja, jadi sukar untuk memastikan letaknya sekarang, sedangkan 
pangeran yang terlibat dalam perebutan tahta itu salah satunya bernama ???? hal 45 

Seorang juru masak kapal Zheng Ho meninggalkan kisah yang ada sampai sekarang di pulau Bali, 
tepatnya didesa Batur, kabupaten Bangli, terdapat pemujaan untuk memperingati sang juru masak 
tersebut. Kuil ini bernama Sam Poo Tjiauw Poo Kong (istilah ini dari dialek Hokkian yang berarti 
arwah sang juru masaknya Sam Poo) dan terletak di dalam pura desa  Batur, bersebelahan dengan 
tempat pemujaan Dewa Wishnu. Pura itu sendiri terletak di atas bukit Kintamani, menghadap ke 
arah Gunung Batur dengan danaunya yang tersohor. 

Kuil pemujaan ini bentuknya tidak istimewa, merupakan bangunan yang khas Bali. Roh suci yang 
dianggap bermukim disitu oleh penduduk setempat disebut “Ratu Subandar” yang berarti Dewata 
pelindung pelabuhan. Ciri-ciri ke Tionghoa an bias terlihat pada kedua arca pemujaan yang 
diletakkan disitu, yang sebelah kiri berwujud seorang Tionghoa tua, berjenggot, mengenakan busana 
pada masa Dynasti Ming, sedangkan yang sebelah kanan adalah seorang wanita yang membawa 
keranjang. 

Dalam ruangan kuil itu terlihat beberapa macam alat yang menerangkan asal usul Dewata yang 
dipuja disitu. Banyak orang datang bersembahyang disitu, terutama para saudagar suku Bali, untuk 
memohon perlindungan diri dari Ratu Subandar agar dagangannya maju dan memperoleh 
keselamatan di atas altar pemujaan terdapat sebuah hiolo perunggu yang berukiran legenda 
Tiongkok, sedangkan sebuah bendera segi tiga yang bersulamkan seekor Naga Kuning tampak 
tergantung di tembok, bersama dengan seuntai mata uang logam dari jaman Dynasti Ming. 

Yang paling banyak menarik perhatian adalah barang-barang peninggalan sang juru masak tersebut, 
yaitu sebilah pisau daging, sepasang terompah usang dan sepasang pipa tembakau yang terbuat dari 



bambu. Benda-benda ini kini dipandang sebagai pusaka yang keramat dan disimpan dengan hati-hati 
di dalam meru bertingkat sembilan, bersebelahan dengan meru untuk Dewa Wishnu yang bertingkat 
dua belas, yang keduanya terletak tidak jauh dari pura itu. Benda-benda tersebut baru boleh dilihat 
oleh umum pada upacara peringatan ulang tahun Ratu Subandar yang jatuh pada bulan keempat 
penanggalan Bali.  

Bagaimana mulanya sehingga juru masak kapal Sam Poo Tay Djien bisa sampai meninggalkan kuil 
yang kini disebut Sam Poo Tjiu Poo Kong itu? Kisah kunjungan Sam Poo Tay Djien ke Bali ternyata 
populer sekali dan diceritakan turun temurun, baik lisan maupun tertulis. Menurut salah satu kisah, 
pada waktu kapal-kapal armada Zheng Ho singgah di Bali, mereka berlabuh di pantai utara. 

Entah bagaimana terjadinya tapi konon sebuah perahunya “terbang” ke danau Batur. Di dalam 
perahu tersebut ada seorang juru masak yang punya nama depan (she) Jiang (Kang – Hokkian), dia 
terpesona akan keindahan alam Kintamani dengan danau Baturnya. Kerena kemudian ia jatuh cinta 
dengan seorang penari Bali, dia lalu memutuskan untuk meninggalkan kapalnya. Barang-barang yang 
dibawanya kecuali beberapa genggam kacang tanah, biah leci dan bawang putih. Menurut yang 
empunya kisah inilah asal mulanya di Bali ditanam orang kacang tanah, bawang putih, dan buah leci. 
(Bali merupakan satu-satuya tempat yang menghasilkan buah leci di Indonesia ini). 

Juru masak she Jiang itu kemudian menikah dengan si gadis penari dan tinggal di Batur, mereka 
memperoleh seorang putri yang diberi nama Jiang Jin-hua (Kang Kiem Hwa – Hokkian). Karena 
kecantikannya kemudian dia dijadikan permaisuri oleh raja Batur, dan kerajaannya kemudian 
dinamakan Balikang, yang merupakan penyatuan antara nama Bali dan permaisuri yang bernama 
depan Jiang (atau Kang dalam lafal Hokkian itu). Kang Kiem Hwa ini sendiri di Bali dikenal sebagai 
putri Cina. Setelah ayahnya meninggal, oleh sang permaisuri didirikan sebuah kuil di depan pura 
untuk memperingatinya. Tak berselang lama, daerah itu di landa wabah penyakit yang menelan 
banyak korban. Orang kampung beranggapan arwah si juru masak tidak senang ditempatkan di luar 
pura sehingga mendatangkan malapetaka ini. Barulah setelah itu tempat pemujaannya dipindahkan 
ke dalam pura sampai yang dapat kita lihat sekarang. 

Perjalanan Sam Poo Tay Djien ke Bali, tidak hanya meninggalkan mata uang logam Tiongkok yang 
banyak digunakan dalam upacara keagamaan sampai sekarang juga guci-guci keramik untuk 
menyimpan air dan abu dan yang disebut Wangkang oleh orang Bali (Wang sebetulnya dari 
perkataan Wan yang berarti mangkuk dan Kang yaitu nama depan sang juru masak) yaitu semacam 
pinggan. Pada jaman Dynasti Ming, barang keramik buatan Tiongkok banyak dibawa masuk ke 
Indonesia, terutama sekali pada masa pelayaran muhibah Zheng Ho dan sesudah itu. Benda-benda 
itu dipertukarkan dengan hasil setempat seperti rempah-rempah dan lain-lainnya. 

Sam Poo Tay Djien ternyata juga meninggalkan kebiasaan menepuk tangan untuk mengundang 
angin. Menurut dongengnya kalau suasana di atas geladak kapal sangat panas Zheng Ho 
menepukkan kedua tangannya dan angin lalu datang berhembus. Kebiasaan ini lalu ditiru. Orang-
orang Bali bila hawanya panas pun lalu menepukkan tangan untuk mendatangkan angin. 

Kecuali di Indonesia peninggalan-peninggalan Zheng Ho yang sampai sekarang masih dapat dilihat 
terdapat dibeberapa tempat di Sri Langka Zheng Ho meninggalkan sebuah tugu peringatan yang 
sampai saat ini masih ada. Di Malaka, sebuah kota di Semenanjung Malaya, terdapat sumur Sam 



Poo, bukit Sam Poo dan kota Sam Poo. Sumur Sam Poo terletak di samping benteng yang dinamakan 
kota Sampo. Benteng ini dulu merupakan gudang-gudang perbekalan dan penimbunan barang-
barang yang akan dibawa ke luar negeri atau yang akan diangkut kembali ke Tiongkok. Konon 
pengetahuan pertukangan batu dan kayu maupun membuat sumur diperoleh rakyat setempat 
berkat ajaran anak buah Zheng Ho. Tempat ini sekarang menjadi salah satu obyek wisata di 
Malaysia. 

Di Bangkok terdapat sebuah kuil yang dibangun untuk menghormati Sam Poo. Arca Sam Poo dalam 
kuil itu besar sekali, untuk mencapai telinga patung tersebut orang harus berdiri dipundaknya. Pada 
hari-hari tertentu diadakan upacara sembahyangan besar yang dikunjungi oleh orang-orang dari 
berbagai penjuru. 


