
SEJARAH PERJALANAN / PELAYARAN SAM POO TAY DJIEN 

2.1 Perjalanan/Pelayaran Sam Poo Tay Djien ke Penjuru Dunia 

Pelayaran yang dipimpin Zheng Ho dalam sejarah maritim Tiongkok adalah yang terbesar dan belum 
ada tandingannya sampai jaman Tiongkok modern ini. Dihitung menurut tahun masehi, maka 
pelayaran Zheng Ho berlangsung kira-kira 60 tahun sebelum Colombus menemukan Amerika pada 
tahun 1492. 65 tahun sebelum Vasco da Gama yang mencari jalan ke timur dengan melingkari 
Tanjung Harapan. Dalam hal kwantitas, jumlah kapal Zheng Ho yang meliput kurang lebih 60 buah 
kapal dan 28.000 pelaut dibanding dengan Columbus yang membawa 3 kapal berukuran kecil 
dengan 88 anak buah, adalah sangat menakjubkan. Menurut catatan dalam dua buku yang berjudul 
Ying Ya Sheng Lan karangan Ma Huan dan Xing Cha Sheng Lan karangan Fei Xin (dua sarjana Muslim 
Tiongkok yang ikut dalam armada Zheng Ho) melakukan 7 kali pelayaran. 

• Pelayaran pertama pada tahun 1405 

Armada Zheng Ho berangkat dari Suzhou lalu menyusur pantai Fujian (Hokkian) baru 
memasuki Nanyang (Lautan Selatan). Yang dikunjungi pertama kali adalah Champa, terus ke 
Sumatera sampai ke Palembang dan sekitarnya, kembali ke Tiongkok pada tahun 1407. 

• Pelayaran kedua pada tahun 1407 
Negara-negara yang dikunjungi Zheng Ho adalah Srilangka dan sekitarnya, kembali ke 
Tiongkok pada tahun 1411. 

• Pelayaran ketiga pada tahun 1412 
Pelayaran kali ini menuju ke Sumatera, Malaka, Pahang, Kelantan dan lain-lain, 19 negara 
dikunjungi dan kembali ke Tiongkok pada tahun 1415. 

• Pelayaran keempat pada tahun 1416 
Armada Zheng Ho antara lain singgah di Malaka, Jawa, Boni (di Kalimantan),  Kalikut (di 
India) dan pantai timur Afrika. Dalam perjalanan membawa bingkisan dari kaisar Tiongkok 
untuk/para kepala negara yang dikunjunginya. Pelayaran ini berakhir pada tahun 1419. 
Diantara sekian banyak kenang-kenangan yang masih ada sampai sekarang ialah lonceng 
besar yang disebut Cakra Donya, yang sekarang disimpan di Museum Banda Aceh. Lonceng 
ini adalah barang hadiah yang dibawa oleh laksamana Zheng Ho, sebagai tanda 
persahabatan dari kaisar Yung Le kepada raja Samudra Pasai. 

• Pelayaran kelima pada tahun 1421 

Dalam pelayaran kelima ini dikunjunginya Sumatra, Jawa, Kalikut dilanjutkan ke Ormuz, 
Aden dan Mogadishu di Somalia Afrika Timur lalu kembali ke Tiongkok di tahun 1423. 

• Pelayaran keenam pada tahun 1424 
Dalam pelayaran ini dibawa serta sebuah cap kebesaran untuk penguasa Palembang yang 
baru Shi Ji-sun, penguasa setempat yang baru, sebagai pengganti Chen Zhu-yi yang telah 
diadili dan dihukum mati di Peking. Ketika kembali ke Tiongkok, ternyata kaisar Ming Cheng 
Zu telah meninggal. 

• Pelayaran ketujuh pada tahun 1430 
Pelayaran terakhir ini dilakukan pada tahun ke V masa pemerintahan kaisar Ming Xian Zong 
(tahun 1430). Pelayaran ini mengunjungi pula Ormuz, Mogadishu dan lain-lain, sebanyak 17 



negara disekitar Semenanjung Arab dan pantai Afrika Timur. Kembali ke Tiongkok pada 
tahun 1433. 

 

Hasil-hasil positip dari pelayaran Zheng Ho ini adalah pertukaran kebudayaan Tiongkok dengan 
negara-negara yang dikunjunginya terutama sekitar Nan-yang (Asia Tenggara). Tehnik pertukaran, 
kerajinan tangan, pertenunan, pembukaan tambang (timah) mulai diperkenalkan kepada rakyat 
setempat. Barang-barang produksi Tiongkok memasuki pasaran Asia Tenggara seperti porselin, 
sutera, perkakas rumah tangga dari logam dan lain sebagainya. Adanya uang Tiongkok yang beredar 
disini dan yang sampai dewasa ini dipakai di Bali sarana persembahan waktu sembahyang adalah 
berasal dari jaman Zheng Ho. 

Pedagang Tiongkok mulai banyak datang ke wilayh ini begitu juga pedagang setempat banyak yang 
berkunjung ke Tiongkok. Semua ini mendorong majunya usaha-usaha perikanan, pertanian, 
kerajinan rakyat dan pertambangan setempat menjadi lebih berkembang dan kehidupan pada 
umumnya menjadi lebih baik. 

Dibawah ini kami tuliskan sedikit catatan tentang negeri-negeri yang pernah dikunjungi oleh Zheng 
Ho seperti yang tertulis dalam buku zheng Ho laksamana terbesar dari negeri tengah, karangan 
seorang wartawan sekaligus seorang politikus pembaharu pada akhir Dynasti Qing, yaitu Liang Ji-
chao (Nio Khe Tiauw – Hokkian): 

A. Negeri di wilayah Malaka Timur: 
a. Campa, nama tempat dijaman dulu, yang sekarang terletak di wilayah Indochina-

Kampuchea. 
b. Cannauh, nama ini sulit diketahui secara tepat dimana letaknya sekarang, menurut 

para ahli sejarah kemungkinan besar berada diwilayah Muangthai. 
c. Lingsan, suatu tempat yang tak diketahui pasti letaknya, tapi yang jelas letaknya 

sekarang bertetangga dengan daerah Campa yang disebut diatas. 
d. Pulau Con Son, pulau ini berada di wilayah Vietnam. Pada waktu penjajahan 

Perancis, terkenal sebagai pulau penjara dengan nama pulau Condore. 
e. Teluk Padaran, dulu merupakan sebuah negeri yang terletak di pantai yang 

berdekata dengan Indochina. 
f. Siam, nama kuno untuk Muangthai sekarang. 
g. Penang, di Malaysia. 
h. Tumasik, sebutan untuk Singapura pada masa itu. 
i. Lingga, di wilayah Indochina. 
j. Belitung 
k. Karimata 
l. Pulau Bintan 
m. Jawa 
n. Madura 
o. Pulau Timor. 

B. 4 Negeri di wilayah Malaka 
a. Malaka 
b. Aru kepulauan di Maluku 



c. Negeri Sembilan 
d. Johor 

C. 7 Negeri di wilayah Sumatera dan sekitarnya 
a. Jiugang, (Kukang) yaitu kota Palembang sekarang. 
b. Sumatera, disini salah satu menunjukkan negeri di Sumatera Utara. 
c. Lambri, letaknya sekarang tidak jelas, tapi menurut berita dari Marcopolo bahwa 

Lambri terletak berdekatan dengan Aceh. 
d. Letai, sekarang letaknya tidak jelas, tapi dipastikan berada di daerah Aceh. 
e. Nigor, terletak di daerah Aceh, letaknya yang pasti tidak diketahui. 
f. Pulau We (Ujung Utara Sumatera) 
g. Kepulauan Andaman 

D. 6 Negeri di wilayah India 
a. Benggalis 
b. Cochin 
c. Quilon, di India Muka 
d. Kalkuta 
e. Sri Langka 
f. Kepulauan Maladewa 

E. 5 Negeri di wilayah Arabia 
a. Jeffer (Jaffa) 
b. Aden 
c. Hormuz di Iran 
d. Mekkah 
e. La Sa (tidak jelas, diduga terletak di Mesopotamia) 

F. 4 Negeri di wilayah Afrika 
a. Mogadishu dipesisir timur pantai Afrika. 
b. Burawa di selatan Mogadishu. 
c. Juba (pantai Afrika Timur) 
d. Madagaskar. 

Kecuali daerah-daerah tersebut di atas ada juga tempat-tempat lain yang juga disinggahi oleh Zheng 
Ho seperti Taiwan, Brunai dan kepulauan Philipina. 

Liang Ji-chao juga mencatat route pelayaran laksamana Zheng Ho dengan armadanya yang tujuh kali 
ini sebagai berikut: 

1. Berlayar ke laut Tiongkok Selatan singgah di Campa (Indochina). 
2. Berlayar di pantai timur Teluk Siam lalu singgah di Bangkok. 
3. Dari pantai Timur Teluk Siam berlayar ke selatan menuju ke Semenanjung Malaya sampai di 

Tumasik (Singapura). 
4. Berlayar mengitari pulau Sumatera. 
5. Berlayar menyusuri utara pulau Jawa hingga Timor. 
6. Berlayar ke Pantai Benggala lewat kepulauan Andaman hingga Kalikut. 
7. Berlayar sepanjang pantai Benggala menjurus ke selatan menuju Sailan (Sri Langka). 
8. Berlayar menyusuri pantai timur Semenanjung Arabia menuju utara Bombay. 
9. Dari Bombay (India) berputar ke utara menuju Asia kecil. 



10. Dari pantai barat Teluk Persi berlayar ke selatan mengitari laut Arabia menuju Aden. 
11. Lewat Teluk Aden berlayar ke Laut Merah menuju Jeddah (sebagian pengikutnya ada yang 

naik haji ke Mekkah). 
12. Dari pantai barat Laut Merah berputar ke selatan keluar Teluk Aden, kemudian menyusuri 

pantai Timur Afrika ke Selatan singgah di Mogadishu dan Madagaskar terus pulang ke 
Tiongkok. 

 

Dilihat dari luas dan jauhnya jangkauan armada yang dipimpin Laksamana Zheng Ho, kita dapat 
membayangkan betapa besar jasa dan jerih payahnya dalam menjalin hubungan persahabatan 
antara Tiongkok dengan negeri-negeri yang pernah dikunjunginya itu. 

Sayang, setelah Zheng Ho meninggal kaisar Dynasti Ming tidak ada yang melanjutkan usaha muhibah 
ini. Hal ini terutama disebabkan pada waktu itu jalan perdagangan ke wilayah barat yang dinamakan 
“Jalan Sutra” (Silk Road) sudah tidak tertutup lagi, setelah pimpinan tentara Mongol yang menguasai 
wilayah itu , yaitu Tamerlane (Timur Lang), meninggal. Sedangkan biaya untuk menyelenggarakan 
missi muhibah yang megah pada jaman Zheng Ho dianggap terlalu besar. 

Dengan meninggalnya Zheng Ho, lenyap pulalah kebesaran maritim Tiongkok, yang hanya 
merupakan satu-satunya dalam sejarah yang penuh pergolakkan. Dan bersamaan dengan itu pula 
Dynasti Ming mulai pudar. 


