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Abstract 
 
Nusantara and China had been built a relationship since a long time ago. Information on the 
bilateral relationship can be traced through the various texts recorded by Chinese historians, 
which can be found either in Dynasty Historical Records (Zhengshi) as well as in individual 
traveler records. These documents have abundant informations for Indonesian readers (who able 
to read Chinese), to re-read, re-interpret, or to analyze. In China, historians have a very good 
long tradition in making well-organized records, and Chinese governments in ancient times also 
had a good tradition in keeping and maintaining rare and precious books from generation to 
generation. They understand about the importance of books which can help Chinese people to 
learn many kind of knowledge. Through these well-organized records we may try to re-read and 
analyze the text to obtain new understanding or various new things that may have not been 
revealed before. Through reading Chinese historical records, we could find out the earliest 
relationship between China and Nusantara (Java) had been built since the first century. From 
Eastern or Late Han Historical Records (Hou Han Shu), and other records after Han Dynasty 
period, we also could find out the earliest form of bilateral relation. The informations that very 
brief in the beginning, later become rich and complete with description on Java’s geograpichal 
position, specific condition, customs, natural resources, and route from China to Java. This 
paper tries to discuss and reveal the ancient globalization condition between Java and China 
from classical Chinese texts. I hope this small study could help reader to get some brief 
information about the route that Chinese merchants or sailors took to reach Java, relation 
between China and Java and its development from Han (206 BC-220 AD) to Song (960-1279) 
dynasty period as a reflection of protoglobalization form of these two countries.  
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A.  Pendahuluan 

Cina dan Jawa disebut sudah memiliki hubungan yang sangat lama. Groeneveldt 
menyebutkan bahwa kunjungan tertua orang Cina ke Jawa adalah pada tahun 414,1 yaitu 
saat kapal yang ditumpangi Fa Xian, biarawan Budhis Cina yang kebetulan singgah di 
Jawa karena cuaca yang buruk. Catatan tentang hal ini bisa ditemukan pada dokumen 
Fo Guo Ji (Catatan tentang Negara-negara Budhis) yang berisi catatan perjalanan Fa 

                                                 
1 Groeneveldt (2009), Nusantara dalam Catatan Tionghoa. Jakarta: Komunitas Bambu, hlm: 9 
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Xian. Ada pula yang menyebutkan bahwa hubungan Cina dengan Jawa, sudah terjalin 
lebih awal lagi, yaitu pada masa Dinasti Han berkuasa (220SM-206M), namun 
informasi yang pasti kapan hubungan itu dibangun, dalam dokumen apa informasi 
tentang hal ini dicatat, atau bagaimana isi informasinya masih belum diketahui dengan 
jelas. 

Bangsa Cina memiliki tradisi mencatat yang kuat, yang didukung pula oleh 
kebiasaan atau tradisi mereka dalam melestarikan catatan-catatan yang pernah dibuat. 
Selain memiliki catatan yang sangat lengkap tentang sejarah negeri mereka sendiri, Cina 
juga membuat catatan tentang negara-negara asing. Catatan tentang negara asing 
biasanya berupa catatan tentang kunjungan suatu negara asing ke Cina, atau berupa 
catatan orang Cina yang mengunjungi atau mendatangi negara tertentu. Dokumen-
dokumen itu bisa ditemukan dalam catatan sejarah resmi dinasti (zhengshi) atau dalam 
catatan perjalanan invidu seseorang. Catatan mereka tentang Jawa, berikut hubungan 
bilateral Cina-Jawa pada masa kuno boleh disebut cukup lengkap. Setidaknya bisa 
didapatkan 20 lebih naskah klasik yang mencatat tentang Jawa. Dampak positif dari 
tradisi semacam ini membuat banyak pengetahuan bisa diketahui tidak saja oleh bangsa 
Cina sendiri, tapi juga oleh bangsa-bangsa lain di luar Cina, termasuk Indonesia.  

Seperti yang sudah umum diketahui, globalisasi adalah proses masuknya suatu 
hal ke ruang lingkup dunia. Di dalamnya tentu bisa ditemukan adanya keterkaitan dan 
ketergantungan antar bangsa dan manusia di seluruh dunia yang terjalin melalui 
perjalanan, perdagangan, budaya, dan bentuk interaksi lainnya, sehingga batas-batas 
suatu negara terasa makin sempit karenanya. Cina dengan Nusantara, khususnya dengan 
Jawa, telah merintis hubungan sejak lama yaitu kira-kira abad pertama Masehi. Seperti 
apakah bentuk paling tua (prototipe) hubungan dua wilayah yang paling awal ini? Siapa 
yang mememiliki gagasan membuka jalur antar dua negara ini hingga globalisasi awal 
terbentuk, dan bagaimana hubungan kedua negara tersebut setelah terbukanya hubungan 
awal itu akan menjadi materi bahasan di sini. Untuk membahas masalah tersebut akan 
digunakan sumber-sumber klasik dari Cina yang berkaitan dengan Jawa dari masa 
paling tua, yakni sejak masa dinasti Han (206 SM - 220 Masehi) hingga sebelum dinasti 
Yuan (Mongol) berkuasa (1206-1368). Naskah-naskah yang akan digunakan meliputi 
naskah Sejarah Resmi Dinasti (zhengshi) di Cina dan juga catatan individu para 
petualang Cina yang berkontribusi membuat catatan tentang Jawa. Dalam makalah ini 
sengaja digunakan batasan sebelum dinasti Yuan karena setelah dinasti Yuan 
memegang tampuk kekuasaan, jalur yang mereka tempuh menuju Jawa tidak lagi 
menggunakan jalur konvensional yang berlaku pada masa-masa sebelumnya karena 
memperlihatkan perbedaan besar dalam hal rute dan waktu tempuh. Diharapkan melalui 
informasi yang disajikan melalui teks-teks dan kajian atas teks tersebut bisa didapat 
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas. 

B.  Pertemuan Awal Dua Bangsa 

Untuk melihat pertemuan atau kontak awal antara Cina dan Jawa akan 
digunakan tiga naskah tertua yaitu Hou Han Shu (Kitab Sejarah Dinasti Han Akhir), Fo 
Guo Ji (Catatan Negara-negara Budhis), dan Song Shu (Kitab Sejarah Dinasti Song). 
Dari catatan-catatan yang menggambarkan tentang Jawa dan hubungan bilateral yang 
akan dihadirkan di bawah ini akan didapat dua hal, yaitu gambaran bentuk hubungan 
bangsa ini dua pada tahap proto globalisasi, dan beberapa sebutan Cina terhadap Jawa 
pada masa paling awal. 
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Catatan tertua tentang Jawa dapat ditemukan pada Hou Han Shu bab ke-6 Benji 
(本 紀), dan bab ke-116 Xinanyi Zhuan (西南夷傳 Catatan Negara Barbar Barat Daya), 
yang menyebut bahwa Jawa datang ke Cina pada masa Kaisar Yongjian berkuasa, yaitu 
pada tahun 131 Masehi.  

Pada masa pemerintahan tahun ke-6 (131) Kaisar Yongjian, disebutkan bahwa 
Raja Yediao (Jawa) bernama Bian mengirim utusan untuk memberi sesembahan ke 
Cina. Sebagai balasan, Kaisar menghadiahinya stempel emas kekaisaran dengan 
pita berwarna ungu.  

Informasi yang ditulis dalam Hou Hanshu sekaligus mengugurkan pandangan 
Groeneveldt yang menyebut bahwa catatan tertua tentang Jawa ada dalam dokumen 
Cina yang ditulis oleh Fa Xian yang datang secara kebetulan ke Jawa pada tahun 414. 

Catatan pertama tentang negara ini (Yepoti) ditemukan dalam catatan perjalanan 
seorang bhiksu (pendeta Budha) bernama Fa Xian. Pada 400 Masehi dia 
melakukan perjalanan darat dari Tiongkok menuju India. Dalam perjalanan 
pulangnya melalui lautan, dia mengunjungi Jawa pada tahun 414.2 

Dari catatan yang begitu singkat, bisa terlihat bahwa dalam kitab tersebut Jawa 
disebut dengan nama Yediao.3 Menurut Liang Liji, nama Yediao ini berasal dari kata 
Yavadvipa yang disingkat dari empat suku kata menjadi dua suku kata saja.4 
Nampaknya menjadi kesulitan tersendiri bagi orang Cina yang biasa menggunakan 
nama-nama dengan dua suku kata untuk menuliskan nama-nama wilayah di Jawa yang 
multi-syllable. Cara penulisan nama yang memangkas suku kata seperti ini nantinya 
juga akan dapat ditemukan pada naskah-naskah lain yang mendeskripsikan Jawa. 
Nama-nama itu besar kemungkinan ditulis berdasarkan bunyi bahasa yang berlaku di 
daerah Jawa, jadi bukan berasal dari nama yang dituliskan atau diterjemahkan dari 
bahasa Indonesia kedalam bahasa Cina.5 Dengan cara penelusuran seperti ini, beberapa 
nama wilayah bahkan nama tokoh dan juga beberapa istilah bisa dikenali.  

Hal kedua yang bisa dilihat adalah bahwa dokumen tersebut menyebutkan 
bahwa di Jawa sudah ada kerajaan dengan raja yang bernama “Bian”, sayang naskah 
tersebut tidak menyebutkan lebih lanjut, kerajaan mana yang mengirim utusan. Seorang 
sarjana asing meski tidak menyebutkan dengan jelas apa nama kerajaannya, mengatakan 
bahwa yang kerajaan yang mengirim utusan ke Luoyang (ibukota kerajaan Han Timur) 
adalah sebuah kerajaan di Jawa Barat.6 Meski hingga kini belum ada sejarawan 
Indonesia yang memastikan nama dan keberadaan kerajaan ini, Liang Liji menyebut 
                                                 
2 Groeneveldt, Ibid. 
3 Saya merujuk pada analisa Ferrand yang dituangkan dalam Kunlun ji Nanhai Gudai Hanghang Kao (崑

崙及南海古代航行考), yang diterjemahan ke dalam bahasa Cina oleh Feng Chengjun & dipublikasi-
kan tahun 1965 oleh Taibei Shangwu Yinshuguan, hlm:72, dan juga merujuk pada kesimpulan yang 
dibuat oleh Feng Chengjun, (1976). Zhongguo Nanyang Jiaotong Shi (中國南洋交通史), hlm 3-7, 
tentang nama Jawa yang  ia ambil dari kajian yang dibuat oleh Ferrand dan Pelliot.  

4 Liang Liji, 2012, Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis, Jakarta: Penerbit buku Kompas, hlm: 29 
5 Setelah dinasti Han yang mencatat Jawa dalam Hou Han Shu (後漢書), dari berbagai dokumen lainnya 

yang muncul sebelum dinasti Yuan bisa diketahui bahwa nama Jawa dicatat dengan lima nama berbeda, 
yang belum mengarah kepada nama Jawa yang dipakai sekarang ini, yang kemungkinan merujuk pada 
tiga hal, yaitu: nama Jawa itu sendiri, nama kerajaan dan sangat mungkin juga merujuk pada nama 
wilayah kekuasaan kerajaan Jawa pada masa ia dicatat. Nama-nama tersebut adalah: Yepoti, 
Shepopoda, Heling, Shepo/Zhepo, Pujialong.  

6 Liu, Hong (2011). China and the Shaping of Indonesia, 1949-1965. Singapore: National University 
Press. Silakan lihat bagian “China in Pre-Colonial Indonesia (Before 1600)”, hlm: 35 
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bahwa kerajaan ini dibangun pada tahun 65 M, dan lokasinya ada di Banten, Jawa 
Barat.7 

Sekarang kita lihat naskah masa awal yang kedua, yaitu catatan yang dibuat oleh 
Fa Xian dalam Fo Guo Ji. Dalam teksnya digambarkan bahwa saat menempuh 
perjalanan pulangnya ke Cina dari India pada tahun 414, Fa Xian berhenti di suatu 
tempat bernama “Yepoti” atau Jawa. 8 

….., para pedagang cemas, mereka tak tahu arah, laut begitu dalam seperti tak 
berdasar, juga tak tahu ke mana harus berlabuh. Saat cuaca sudah cerah, barulah 
arah bisa diketahui lagi. Kami kembali bisa memandang dengan benar dan 
meneruskan perjalanan. Jika saat badai menabrak karang, maka kami tak mungkin 
selamat. Kami terus berlayar seperti ini sampai kira-kira 90 hari, dan mencapai 
sebuah negara yang bernama Yepoti. Di negara ini ajaran Hindu berkembang 
luas, sedangkan ajaran Budha belum ada yang membincangkan. 

Naskah ketiga, yaitu Song Shu bab ke-97, sama halnya dengan dua naskah awal 
yang lain, juga memberikan informasi yang sama singkatnya, 

Pada masa pemerintahan tahun ke-12 (tahun 435) dari kaisar Yuanjia, Raja Sri 
Paduka Alapamo dari negara Shepopoda (Jawa) mengirim utusan (ke Cina) untuk 
menyampaikan surat penghormatan … 

Ketiga catatan tentang Jawa di atas semuanya belum menyertakan deskripsi 
tentang posisi geografis Jawa. Ini sangat berbeda dengan deskripsi naskah-naskah yang 
muncul sesudah ketiga naskah di atas. Di kemudian hari dokumen Cina yang mencatat 
tentang Jawa selalu dimulai dengan gambaran posisi geografis. Nampaknya saat itu 
Cina belum mengenal posisi Jawa, dan pengetahuan tentang Jawa sangat terbatas, yang 
kemungkinan hanya diperoleh karena kunjungan orang Jawa ke negeri tersebut. Dua 
dari tiga dokumen jelas memperlihatkan bahwa kedatangan Jawa ke Cina dicatat 
sebagai kunjungan memberi upeti dan penghormatan kepada pihak dinasti di Cina, 
belum tercatat adanya kunjungan balasan atau kedatangan orang Cina ke Jawa, dan tak 
ada pula catatan bagaimana orang Jawa menempuh jalur perjalanan ke Cina. Ditilik dari 
pencatatan yang lebih terlihat mengarah pada kedatangan Jawa ke Cina semenjak 
dinasti Han (206 SM-220) hingga dinasti Song di masa dinasti-dinasti Selatan di Cina 
(420-479), bisa ditarik kesimpulan kecil bahwa pada masa awal Jawalah yang lebih dulu 
berinisiatif mendatangi Cina dan berupaya menjalin hubungan dengan Cina. Meski dari 
dokumen Fa Xian tertulis ia pernah datang ke Jawa, namun itu sebenarnya bukan 
merupakan kunjungan resmi. Fa Xian saat itu kebetulan menumpang kapal dagang milik 
bangsa India, dan mendarat di Jawa dalam cuaca buruk. Nampaknya masalah jarak tidak 
menjadi kendala bagi pelaut Jawa untuk sampai ke Cina. Kemampuan pelaut-pelaut 
Indonesia yang dikenal ulung, ditentukan oleh kondisi Nusantara yang terdiri dari 
kepulauan yang membuat penduduknya biasa berlayar untuk berkomunikasi antar satu 
pulau dengan pulau lainnya diakui.9 Saat Jawa (Yediao) mengirim utusan ke Cina, orang 
Jawa sudah berlayar menggunakan kapal mereka sendiri.10 Dengan demikian kita bisa 

                                                 
7 Liang Liji, Ibid. 
8 Groeneveldt menyebut Yepoti sebagai Ya-va-di. Lihat Groeveldt, Opcit, hlm: 11  
9 Wen Guangyi, Cai Renlong (1985), Yindunixiya Huaqiao Shi, Beijing: Haiyang Chubanshe, hlm: 4 
10 Lihat Zhang Yishan 張奕善 (1994), Dongnan-ya Shi Yanjiu Lunji.《東南亞史研究論集》. Taipei: 
Taiwan Xuesheng Shuju, hlm: 10 
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mengatakan bahwa proto-globalisasi untuk memperkenalkan diri ke dunia luar, jalurnya 
dirintis oleh orang Jawa. 

Berbeda dengan Nusantara yang merupakan negara kepulauan dengan banyak 
laut, Cina yang meski memiliki beberapa kota pelabuhan di pesisir selatan, pada 
dasarnya Cina bersifat kontinental. Karena itu deskripsi tentang Jawa yang semula 
sangat ringkas, baru perlahan dilengkapi gambaran geografis setelah orang Cina pada 
masa dinasti Tang (618-907) mulai berkunjung dan membuat catatan tentang tanah 
Jawa. Informasi geografis dan pengetahuan tentang Jawa yang dicatat sejarawan Cina, 
meski sumbernya tidak disebutkan berasal dari mana dengan jelas pada teks, dari 
deskripsi beberapa naskah terlihat adanya kemungkinan bahwa informasi yang didapat 
berasal dari deskripsi orang Jawa yang datang ke Cina. Mereka mencatat semua 
informasi yang diceritakan kepada mereka dengan baik. Cara seperti ini di kemudian 
hari akan bermanfaat untuk orang Cina sendiri, karena bisa menjadi rujukan mereka saat 
memerlukan data tentang negara lain. Oleh karena itu, pengetahuan tentang negara lain 
seperti ini selalu mendapat perhatian mereka, disimpan dengan baik, dan dilestarikan 
dari masa ke masa oleh para pemimpin di Cina. Di sisi lain, bagi kita orang Indonesia, 
catatan seperti ini juga bisa menjadi sumber informasi untuk menggali beberapa hal 
yang belum kita ketahui di masa lalu.  

Dari perkembangan deskripsi tentang Jawa dari yang amat singkat dan 
sederhana (dari masa Han hingga Song masa kedinastian Selatan), hingga yang terinci 
(dimulai dengan Kitab-kitab Sejarah Dinasti Tang) dengan memuat deskripsi posisi 
geografis Jawa berikut tempat-tempat yang disebut sebagai jalur untuk mencapai Jawa, 
bisa diketahui bahwa pelayaran orang Cina ke tanah Jawa menyusuri wilayah-wilayah 
pantai timur beberapa negara di Asia Tenggara. Narasi perjalanan laut yang ditempuh 
Cina makin lengkap dalam catatan bab ke-489 Sejarah Dinasti Song (Song Shi 宋史). 
Groeneveldt menyebutkan bahwa pelayaran yang dilakukan orang Cina ke Nusantara 
bukan merupakan pelayaran yang berani, melainkan dilakukan dengan hati-hati, dengan 
cara memperoleh informasi yang teliti lebih dulu,11 dan bisa dipastikan bahwa waktu 
yang ditempuh pun cukup panjang. Melihat daerah yang dilewati posisinya semua di 
wilayah pesisir, dan juga tempat yang disinggahi adalah kota-kota besar, sehingga tidak 
menutup kemungkinan bahwa kota-kota tersebut merupakan kota niaga, maka jalur 
yang ditempuh orang Cina menuju Jawa tak lain adalah jalur perdagangan. Berikut ini 
adalah jalur yang pernah dicatat oleh dokumen Cina semenjak dinasti Tang hingga 
Song, yang merupakan jalur perjalanan pelaut Cina ke Jawa pada masa awal. Saya 
menyarikannya berdasarkan catatan Sejarah Dinasti Song (Song Shi 宋史) bab ke-489:
泉州或廣州 (Quanzhou atau Guangzhou)  崑崙國 (Condore, 越南湄公河口的小島)  
 大食國 (Tumasik/Singapura) 三佛齊 (Sriwijaya) 爪哇 (Jawa)  三佛齊 
(Sriwijaya)  古邏 (Kuala Trengganu) 或柴歷亭 (Cherating)  交趾 (Annam, 越南

南部的地方)    廣州或泉州 (Guangzhou atau Quanzhou) 

                                                 
11 Groeneveldt, Opcit, hlm: 1 
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Mengenai rute perjalanan ini Groeneveldt dengan pasti menyatakan 
pendapatnya: 

Saya yakin tidaklah salah untuk menyatakan bahwa bangsa India dan Persia telah 
mencapai Tiongkok beberapa tahun Sebelum Masehi. Perdagangan bangsa 
Tionghoa menuju selatan juga dilakukan pada saat itu. Tetapi mereka tidak 
mencapai Kepulauan Nusantara sebelum abad kelima, mungkin lebih lama lagi. 
Catatan-catatan pertama bangsa Tionghoa terhadap negara-negara ini sepertinya 
diperoleh melalui informasi pihak ketiga dan bukanlah pengalaman pribadi.12  

C.  Perkembangan Hubungan 

Hubungan Jawa dengan Cina bila menilik dari berbagai naskah yang mencatat 
Jawa, boleh dikatakan mengalami pasang surut, namun secara umum berjalan baik, dan 
hangat terutama pada masa awal dibukanya hubungan dua bangsa. Untuk melihat 
bagaimana kelanjutan hubungan dua bangsa setelah dibukanya hubungan antara Jawa, 
akan saya gunakan empat naskah klasik lainnya, yaitu Kitab Sejarah Lama Dinasti Tang 
(Jiu Tang Shu), Kitab Sejarah Baru Dinasti Tang (Xin Tang Shu), Sejarah Dinasti Song 
(Song Shi), dan sebuah catatan individu di luar sejarah resmi berjudul Zhufanzhi yang 
terbit pada tahun 1225 saat dinasti Song berkuasa. 

1.  Posisi Geografis dan Bentuk Hubungan 

Setelah hubungan awal terbuka, dalam naskah dinasti Tang (618-907) hingga 
Song (960-1279) mulai terlihat sejarawan atau pengelana Cina yang mencatat Jawa 
lebih rinci. Dari tiga naskah yang saya sebutkan di atas bisa terlihat bagaimana mereka 
memaparkan kondisi hubungan dua negara di masa-masa itu, yang menurut saya 

                                                 
12 Groeneveldt, Ibid, hlm: 3 
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berbeda pola hubungannya, yang tidak merujuk pada kesetaraan: Jawa pergi ke Cina 
dengan mengirim utusan yang memberi upeti hasil bumi, hewan atau barang-barang 
khas yang ada di Nusantara, sementara Cina datang ke Jawa untuk melihat kondisi 
negara yang dikunjungi. Dalam naskah-naskah tersebut tak ada ada gambaran Cina 
mengirim utusan atau membuat kunjungan resmi ke suatu kerajaan di Jawa. Dari 
naskah-naskah itu pula terlihat begitu jalur globalisasi terbuka, pihak Cina-lah yang 
nampak lebih aktif berperan datang ke Jawa, dan mengembangkan globalisasi awal 
yang telah dirintis ini untuk tujuan yang lebih komersial sifatnya. Saya mengatakan 
demikian karena bila membaca seksama naskah-naskah klasik Cina, dokumen mereka 
acapkali diisi dengan pencatatan tentang hasil bumi Jawa yang amat kaya. Informasi ini 
bermanfaat untuk dipelajari sebagai materi untuk kemungkinan mengadakan tukar-
menukar barang komoditi.  

Kitab Sejarah Lama Dinasti Tang bisa dianggap sebagai dokumen pertama yang 
mencatat Jawa lebih baik ketimbang masa pendahulunya, meski pada tahap awal belum 
ada gambaran tentang hasil bumi Jawa, namun di dalamnya sudah ada gambaran posisi 
geografis dan juga gambaran tentang bentuk hubungan itu. Sebagai contoh yang 
mewakili hal ini, akan saya petik gambaran yang saya ambil dari dokumen Kitab 
Sejarah Baru Dinasti Tang, bab ke-222 lanjutan, Catatan tentang Heling (Kalingga), 
Barbar di Barat Daya (舊唐書; 卷 222 下; 西南蠻; 訶陵傳), dua naskah lain yang 
mencatat  informasi yang kurang lebih sama, tidak akan saya hadirkan lagi. 

Kerajaan Heling (Kalingga) juga disebut sebagai Jawa, terletak di samudra 
selatan. Di sebelah timurnya berbatasan dengan Bali, di sebelah baratnya 
berbatasan dengan Pulau Batam,13 dan di selatannya adalah lautan luas. Di 
utaranya adalah Kamboja, ….  Pada masa pemerintahan kaisar Zhen-guan (627-
649) Jawa (bersama dengan dua kerajaan lainnya) pernah mengirim utusan untuk 
menghadap kaisar. Pada masa Kaisar Dali berkuasa (766-779), Jawa pernah tiga 
kali mengirim utusan. Pada masa tahun ketiga berkuasanya Kaisar Yuanhe (813), 
Jawa pernah mempersembahkan empat orang budak, burung nuri, burung pinka 
yang berwarna-warni, dan lain-lainnya. Pada masa kaisar Dahe (806-820) Jawa 
datang lagi membawa upeti. Pada masa Kaisar Xiantong (860-873), Jawa 
mengirim utusan dengan mempersembahkan perempuan-perempuan pemain 
musik. 

2.  Pemahaman atas Adat istiadat dan Hasil Bumi Jawa 

Selain mencatat tentang informasi posisi geografis dan bagaimana orang Jawa 
berhubungan dengan Cina, mereka juga dengan teliti mempelajari dan kemudian 
mencatat adat-istiadat negeri setempat. Informasi yang dimuat oleh dokumen-dokumen 
ini memberikan pengetahuan berharga bagi pembaca yang belum mengenal Jawa. 
Orang Cina yang berniat datang ke Jawa untuk membuka peluang dagang, bisa mem-
peroleh tidak hanya informasi tentang barang komoditi, tapi juga sekaligus pengetahuan 
dasar tentang kondisi dan adat-istiadat di Jawa, sehingga bila diperlukan mereka sudah 
memiliki pengetahuan yang cukup sebelum mencapai tanah tujuan, yaitu tentang: posisi 
geografisnya, adat-istiadat dan sifat penduduknya, dan informasi tentang kekayaan 
alamnya. 

                                                 
13 Nama Poli (婆利) sudah umum disebut sebagai Bali, sementara nama Duo Podeng (墮婆登) dianggap 

sebagai padanan kata Duaw Watan (Pulo Batam), silahkan lihat Chen Jiarong, Xie Fang, dan Lu 
Jingling (2002). Gudai Nanhai Diming Huishi, Beijing Zhonghua Shuju, hlm: 937 
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Berikut ini adalah gambaran adat istiadat kondisi Jawa yang saya ambil dari 
Kitab Sejarah Lama Dinasti Tang, bab ke-197, Catatan tentang Kalingga, Barbar 
Selatan (舊唐書; 卷197; 南蠻, 訶陵傳): 

(orang Jawa) membangun (tembok) kota dengan balok kayu, di sana ada 
bangunan besar berlantai dua yang beratapkan kulit pohon palem, di situlah Raja 
bertahta, di atas balai dari gading. Saat makan orang Jawa tidak menggunakan 
sendok atau sumpit, cukup menggunakan tangan memasukkan makanan ke mulut. 
Mereka juga memiliki aksara, dan mengenal almanak. Mereka biasa membuat 
arak dari bunga pohon kelapa (manggar) yang panjangnya lebih dari tiga kaki dan 
sebesar lengan manusia. Bunga ini akan dipotong dari pohonnya, diambil niranya 
untuk diolah menjadi arak. Rasa arak itu manis, dan bila diminum juga 
memabukkan. 

Dari dokumen Sejarah Baru Dinasti Tang, Sejarah Dinasti Song, dan juga 
Zhufanzhi bisa dilihat gambaran bermacam hasil bumi yang kaya: tempurung penyu, 
emas, perak, cula badak, gading, mutiara, berbagai macam buah-buahan dan tanaman 
lainnya. Karena itu tak heran bila Sejarah Baru Dinasti Tang menyebut Jawa sebagai 
“negara yang sangat kaya”, sudah memiliki teknologi dasar membangun kota, sudah 
memiliki huruf, almanak, dan hukum sendiri. Adanya globalisasi nampaknya menyadar-
kan penduduk Jawa akan pentingnya menjalin hubungan dengan bangsa lain yang 
datang ke negara mereka, karena itu mereka juga membuka diri saat tamu asing datang. 
Gambaran orang Jawa yang ramah dan menyambut terbuka orang Cina yang datang ke 
Jawa, sebagai representasi bentuk hubungan yang cukup hangat dari kedua belah pihak 
bisa dilihat dari deskripsi yang ada dalam Sejarah Dinasti Song, bab ke-489.   

Rumah mereka indah … ketika para pedagang Cina datang ke Jawa, (mereka) 
dijamu dan disediakan penginapan untuk tamu. Hidangan yang disediakan untuk 
tamu begitu banyak dan bersih. Negeri ini tak menghasilkan teh. Mereka membuat 
arak dari (bunga/manggar) kelapa dan jenis pohon palem lainnya, yang belum 
pernah dicicipi dan dilihat orang Cina sebelumnya. Mereka membuatnya dengan 
cara menyadap air pohon palem dan memfermentasi-kannya. Arak yang sudah jadi 
itu sangat wangi dan enak. 

Deskripsi yang tak langsung berisi pujian atas sikap orang Jawa di atas, 
sekaligus menjadi gambaran bahwa orang Cina merasa senang atas kehangatan 
sambutan yang diberikan oleh orang Jawa pada mereka. 

Sebagai penutup kajian ringkas ini, akan saya singgung sedikit buah karya Zhao 
Rukuo, yang berjudul Zhufanzhi (諸蕃志), yang bila diterjemahkan kedalam bahasa 
Indonesia kurang lebih menjadi “Catatan Berbagai Negara Asing”. Karya ini patut 
mendapat perhatian karena informasi di dalamnya melengkapi apa yang tidak dicatat 
oleh naskah sejarah resmi. Selain mencatat rinci dan akurat hasil bumi di Jawa, ternak, 
kebiasaan bertani, pembuatan garam yang semuanya masih bisa ditemukan hingga 
sekarang ini, Zhao Rukuo juga mencatat kegiatan niaga antara orang Guangdong 
dengan orang Jawa. Pedagang Guangdong umumnya membawa obat-obatan Cina dan 
barang-barang khas Cina lainnya yang mendapat sambutan orang Jawa untuk ditukar 
dengan lada yang disebut sangat melimpah di tanah Jawa. Dari deskripsi naskah terlihat 
bahwa lada memiliki nilai tukar cukup tinggi yang dapat menguntungkan pedagang 
Cina. 
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D.  Penutup 

Dari pembacaan ulang atas naskah Cina klasik masa dinasti Han hingga dinasti 
Song, dan kajian kecil saya terhadap naskah-naskah tersebut, bisa diambil beberapa 
kesimpulan. Dari paparan teks tertua yaitu Hou Han Shu (Kitab Sejarah Dinasti Han 
akhir) dan Song Shu (Kitab Sejarah Dinasti Song) terlihat bahwa yang merintis jalur 
globalisasi adalah orang Jawa, sebab Jawalah yang memulai kunjungan ke Cina. Dari 
catatan yang awalnya singkat, orang Cina belajar mengenal Jawa lebih lanjut, dalam 
rentang waktu cukup panjang mereka perlahan-lahan melengkapi catatan mereka 
tentang Jawa, termasuk posisi geografis Jawa dan jalur yang mereka tempuh menuju 
Jawa. Dari paparan mereka bisa diperkirakan gambaran lintasan jalur protoglobalisasi 
yang diambil Cina.  

Dalam teks-teks tertua tersebut tidak terekam adanya kunjungan yang bersifat 
setara dan berbalasan antara Jawa dan Cina pada masa awal. Jawa datang ke Cina untuk 
memberi penghormatan dan upeti, sementara tidak begitu halnya dengan Cina. 
Terbukanya hubungan awal setelah Jawa datang ke Cina, digunakan orang Cina untuk 
merambah ke dunia luar sebagai tamu, pengamat dan kemudian memanfaatkan peluang 
untuk membangun hubungan komersial. Dengan kata lain globalisasi yang dilakukan 
Cina pada masa awal secara perlahan tapi pasti mengarah pada hubungan dagang. 

Untuk tujuan-tujuan itu terlihat Cina lebih siap menghadapi globalisasi dengan 
membekali diri dengan pemahaman yang lebih baik atas negeri asing yang akan 
dikunjunginya baik dari segi geografis, budaya, maupun kekayaan alamnya. Bisa dilihat 
di sini kesadaran orang Cina akan pentingnya pengetahuan atau informasi dari catatan 
para sejarawan mereka, sebab di situlah telihat peran besar pengetahuan dalam mem-
bantu orang Cina untuk merealisir dan mengembangkan hubungan bilateral.  
 
 
 
 
Daftar Pustaka 
 
A. Sumber Primer 

1. Hou Han Shu (Kitab Sejarah Dinasti Han Akhir後漢書), bab 6 
2. Hou Han Shu (Kitab Sejarah Dinasti Han Akhir後漢書), bab 116 
3. Foguo Ji (Catatan Negara-Negara Budhis佛國記), karya Fa Xian 
4. Song Shu (Kitab Sejarah Dinasti Song宋書), bab 97 
5. Jiu Tang Shu (Kitab Sejarah Dinasti Tang Lama舊唐書), bab 197 
6. Xin Tang Shu (Kitab Sejarah Dinasti Tang Baru新唐書), bab 222, bagian ke-2 
7. Song Shi (Sejarah Dinasti Song宋史), bab -489 
8.  Zhufanzhi (諸藩志), “Jawa (闍婆國條)”, karya Zhao Rukuo 趙汝适 
9. Zhufanzhi (諸藩志), “Sucitan (蘇吉丹條)”, karya Zhao Rukuo 趙汝适 

 
B. Sumber Pendukung 

Chen Jiarong, Xie Fang, Lu Jinling. (2002). Gudai Nanhai Diming Huishi (古代南海地

名汇汇 ). Beijing: Zhonghua Shuju 



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 193

Feng Chengjun. (1976). Zhongguo Nanyang Jiaotongshi, (中國南洋交通史). Taibei: 
Shangwu Yinshuguan 

Zhang Yishan, (1994) Dongnan-yashi Yanjiu Lunji (東南亞史研究論集). Taipei: 
Taiwan Xuesheng Shuju 

Falang (Ferrand), Feng Chengjun (transl). (1965). Kunlun ji Nanhai Gudai 
Hanghangkao. (崑崙及南海古代航行考). Taipei: Taiwan Shangwu 
Yinshuguan 

Wen Guangyi, Cai Renlong. (1985). Yindunixiya Huaqiaoshi (印度尼西亞華僑史). 
Beijing: Haiyang Chubanshe. 

Groeneveldt. (2009). Nusantara dalam Catatan Tionghoa. Jakarta: Komunitas Bambu 

Liang Liji. (2012). Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis. Jakarta: Penerbit Buku 
Kompas 

Liu, Hong. (2011), China and the Shaping of Indonesia, 1949-1965, Singapore: 
National University of Singapore Press 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




