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PENGANTAR PENULIS

Negeri Cina memiliki puluhan suku bangsa 
yang membentuk masyarakat Cina dewasa ini, 
dengan berbagai kekhususan budaya masing-
masing. Salah satu dari suku bangsa-suku 

bangsa ini ialah suku bangsa minoritas Hui. Suku bangsa 
ini memeluk agama Islam, tetapi berbudaya campuran 
yang merupakan hasil akulturasi antara budaya Islam 
dengan budaya Cina. Mereka inilah yang sering disebut 
sebagai kaum muslim Cina.

Selain suku bangsa Hui sebenarnya masih ada 
beberapa suku bangsa minoritas Cina lainnya yang 
memeluk agama Islam, seperti, suku bangsa Baoan, 
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suku bangsa Salar, dan suku bangsa Uighur. Namun, 
suku bangsa Hui ini menjadi khas karena mempunyai 
sejarah yang menarik yang terjalin dengan sejarah Cina 
sejak pembentukan mereka pada zaman Yuan di abad 
XIV. Mereka tersebar di seluruh pelosok negeri Cina saat 
ini; mereka berbicara memakai bahasa Cina, berpakaian 
sebagaimana orang Cina, mendirikan mesjid-mesjid yang 
tampak luarnya menyerupai kuil-kuil Cina, dan mereka 
merupakan masyarakat muslim yang terbesar di antara 
penduduk muslim Cina lainnya.

Pada akhir abad XIX, masyarakat-masyarakat 
muslim suku bangsa Hui melancarkan beberapa gerakan 
pemberontakan di berbagai wilayah di barat laut Cina 
(di provinsi-provinsi Gansu, Shanxi, dan Qinghai) dan 
di Provinsi Yunnan, di mana mereka hidup sebagai 
komunitas-komunitas yang cukup besar. Kaum muslim 
dari suku bangsa Uighur di Provinsi Xinjiang dan dari 
suku bangsa Salar di Provinsi Gansu pada saat itu juga 
turut melancarkan gerakan pemberontakan; sehingga 
melengkapi sebuah gerakan pemberontakan dari hampir 
seluruh kaum muslim di Cina pada saat itu.

Gerakan-gerakan ini dilancarkan pada saat 
Kekaisaran Qing (1644—1911) yang memerintah 
Cina saat itu sedang melemah akibat agresi asing 
yang menyusul kekalahan mereka dari Inggris dalam 
Perang Candu. Gerakan-gerakan ini mejadi menarik, 
karena tadinya bermula dari adanya sebuah gerakan 
pembaharuan di dalam masyarakat muslim suku bangsa 



Adrianus Laurens Gerung Waworuntux

Hui dan Salar, namun karena terjadinya perkembangan-
perkembangan lain, maka berubah menjadi sebuah 
gerakan muslim anti Qing.

Mengingat bahwa kaum muslim Cina kurang begitu 
dikenal, padahal mereka sebagai masyarakat muslim 
mempunyai eksistensi yang cukup mantap di dalam 
sejarah dan masyarakat Cina, bahkan sampai dewasa 
ini; maka penulis mencoba menulis tentang mereka, 
khususnya tentang gerakan-gerakan kaum muslim Cina 
pada akhir abad XIX, untuk mencoba memperkenalkan 
sebuah bagian kecil dari sejarah kaum muslim Cina.

Pokok pembahasan buku ini adalah sebab-sebab 
yang melatarbelakangi terjadinya gerakan-gerakan kaum 
muslim Cina, dan dengan pendekatan yang terutama 
bersifat deskriptif-historis, serta pendekatan tambahan 
yang bersifat sosiologis.

Tulisan ini dimulai dengan awal mula kedatangan 
dan diperkenalkannya agama Islam di Cina, yang 
kemudian disusul dengan pembentukan bangsa Hui, 
sampai mereka mulai mendapat tempat di Cina; dan 
berlanjut di periode dimana mereka melancarkan 
gerakan pemberontakan.

Dengan pendekatan yang bersifat deskriptif-historis 
akan mengikuti perkembangan-perkembangan kaum 
muslim Cina di dalam rangkaian sejarah Cina, sedangkan 
pendekatan yang bersifat sosiologis digunakan untuk 
mencoba membahas pertentangan-pertentangan yang 
terjadi baik antara kaum muslim Cina sendiri maupun 
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antar mereka dengan bangsa Han, yaitu penduduk asli 
Cina yang mewakili golongan mayoritas.

Buku ini dimaksudkan untuk menyajikan suatu 
rangkaian utuh dari sejarah kaum muslim Cina, 
khususnya suku bangsa Hui, dengan mengkhususkan 
pada periode akhir abad XIX, yaitu suatu periode di 
mana kaum muslim Cina melancarkan beberapa gerakan 
pemberontakan di berbagai provinsi di wilayah-wilayah 
perbatasan Cina.

Membahas masalah kaum muslim Cina maka akan 
banyak menyinggung suku bangsa Hui, karena itu buku 
ini juga banyak melibatkan suku bangsa ini.

Pada Bab 2 digambarkan mengenai asal mula suku 
bangsa Hui, yang dimulai sejak zaman Yuan, dan diakhiri 
dengan penyebaran mereka; sehingga akhirnya mereka 
berakar di berbagai pelosok di Cina dan memperoleh 
predikat sebagai kaum muslim Cina.

Masalah-masalah sosial-politik yang dihadapi 
oleh kaum muslim Cina akhirnya memojokkan mereka, 
sehingga mereka bangkit untuk memperjuangkan 
eksistensi mereka. Keadaan inilah yang melatarbelakangi 
gerakan-gerakan kaum muslim Cina sebagaimana yang 
diuraikan pada Bab 3.

Setelah menggambarkan pemberontakan di 
berbagai provinsi pada Bab 4, yang disusul dengan 
langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Qing 
setelah berhasil menindas mereka, maka penulis 
menutup buku sambil mencoba merangkum kembali 
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permasalahan yang ada pada Bab 5 dan Bab 6 (Penutup).
Dalam penulisan nama-nama orang atau tempat dan 

istilah bahasa Cina, penulis mempergunakan transkripsi 
Latin dengan sistem ejaan fonetik yang disebut Pinyin 
yang secara resmi telah digunakan di Republik Rakyat 
Cina sejak tanggal 1 Januari 1979. Ejaan ini juga sudah 
mulai dipergunakan di dalam pelbagai penerbitan 
internasional.

Di dalam catatan akhir setiap bab dan daftar 
pustaka, nama-nama pengarang yang asalnya tertulis 
dalam sistem ejaan Wade-Giles atau sistem-sistem ejaan 
lainnya tetap ditulis dalam bentuk semula sesuai sistem 
ejaan yang bersangkutan. Kecuali di dalam daftar nama 
tokoh dan indeks, sepenuhnya disusun urut menurut 
sistem ejaan Pinyin yang diikuti dengan ejaan Wade-Giles 
(pada penunjuk).

Dalam beberapa bagian dari penjelasan-penjelasan 
sebelumnya, penulis sebenarnya telah mengemukakan 
tujuan  dari penulisan buku ini.

Karena kesulitan untuk memperoleh bahan yang 
cukup lengkap mengenai gerakan-gerakan kaum 
muslim ini, maka tidak memungkinkan untuk dapat 
menguraikan setiap masalah yang ada secara terperinci. 
Namun demikian, secara garis besar diusahakan 
untuk menguraikan permasalahan yang ada secara 
berkesinambungan dan relevan.

Harapan penulis tak lain adalah agar buku ini 
bermanfaat bagi para peminat atau pengkaji muslim 
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Cina, khususnya tentang pemberontakan muslim Cina 
yang terjadi di akhir abad XIX. Minimal buku ini bisa 
dijadikan bahan informasi awal bagi mereka yang ingin 
lebih dalam lagi mengupas gerakan-gerakan muslim 
Cina itu.

Jakarta, Februari 2022
Adrianus L. G. Waworuntu
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TRANSKRIPSI

Di dalam menulis buku ini, penulis menggunakan 
sistem ejaan fonetik Pinyin yang secara resmi digunakan 
oleh Republik Rakyat Cina pada tanggal l Januari 1979, 
untuk transliterasi standar bagi huruf-huruf Cina ke 
dalam bahasa-bahasa yang menggunakan abjad Romawi. 

Ejaan fonetik Pinyin ini agak berbeda dengan 
ejaan Wade-Giles yang sudah lazim digunakan secara  
internasional, terutama di dalam buku-buku berbahasa 
Barat. Misalkan, Mao Tse-tung (ejaan Wade-Giles) 
menjadi Mao Zedong (ejaan Pinyin).

Di bawah ini adalah suatu daftar singkat bagaimana 
membaca ejaan Pinyin, sedangkan di bagian indeks 
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penulis menyertakan ejaan Wade-Giles dalam tanda 
kurung pada setiap nama, tempat, atau istilah yang 
menggunakan ejaan Pinyin.
b dibaca  p ; bai dibaca pai
c dibaca ts’ ; cuo dibaca ts’uo
ch dibaca ch’ ; chang dibaca ch’ang
d dibaca t ; ding dibaca ting
g dibaca k ; gai dibaca kai
j dibaca ts ; jin dibaca tsin
k dibaca k’ ; kang dibaca k’ang
p dibaca p’ ; pai dibaca p’ai
q dibaca ch’ ; qian dibaca ch’ien
r dibaca j ; ruo dibaca juo
t dibaca t’ ; tang dibaca t’ang
x dibaca hs ; xi dibaca hsi
z dibaca tz ; zuo dibaca tzuo
zh dibaca ch ; zhan dibaca chan
ian dibaca ien ; nian dibaca nien
ong dibaca ung ; hong dibaca hung

Jika huruf i berada sesudah huruf s, z, ch, sh, zh, dan 
r, maka bunyinya akan menjadi e (pepet), contoh:
si dibaca se
zi dibaca tze
ri dibaca je
chi dibaca ch’e
zhi dibaca che
shi dibaca she

dan juga jika huruf i didahului oleh huruf u, maka 
bunyinya akan menjadi ei, contoh: 



Adrianus Laurens Gerung Waworuntuxvi

hui dibaca huei
gui dibaca kuei

u menjadi ű, dan uan menjadi űen, jika masing-
masing didahului oleh huruf q, x, dan y, contoh:
xu dibaca hsű
yuan dibaca yűen
quan dibaca ch’űen 



SEJARAH SINGKAT PERKEMBANGAN 
ISLAM DI CINA

1

1. Kedatangan Islam di Cina

Pada masa Liu Chao (222—589)1  dan awal 
Kekaisaran Tang, masyarakat Cina sedang 
memiliki semangat toleransi budaya. Invasi-
invasi “orang-orang barbar”, yaitu sebutan yang 

populer saat itu untuk mengacu kepada orang-orang 
asing di luar Cina, telah membuka Cina bagian utara bagi 
pengaruh-pengaruh asing. Buddhisme menjadi alat dan 
perangsang bagi kontak-kontak budaya dengan daerah-
daerah jauh; perdagangan antar negeri melalui laut 
telah jauh berkembang melebihi dari apa yang pernah 
dialami oleh masa Dinasti Han (202 SM—220 M). Kontak 
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langsung antara Cina dengan pusat peradaban besar di 
India dan Asia Barat terjadi pada masa awal kekaisaran 
Tang. Suatu hal yang tak pernah terjadi kembali di dalam 
sejarah Cina sampai tibanya abad XX2 .

Akibatnya, negeri Cina perlahan-lahan mulai 
dibanjiri oleh para pedagang dan duta-duta asing. Para 
pendatang ini membawa serta berbagai agama yang 
mereka yakini, yang saat itu belum dikenal di Cina. 
Agama-agama tersebut antara lain ialah Zoroaster, 
Kristen/dan Nestorian, serta Islam, Yudaisme terus 
berlangsung dalam masyarakat-masyarakat kecil yang 
terisolir sampai abad XIX, dan Islam tetap berkembang 
sampai ia menyerap jutaan umat, yang kebanyakan dari 
mereka itu dewasa ini hidup di daerah Turkistan Cina 
(Propinsi Xinjiang) dan di sudut-sudut wilayah barat 
daya dan barat laut negeri itu3 .

Islam datang di Cina pada jaman Tang yang dibawa 
oleh para pedagang Arab muslim, namun kontak 
langsung yang pertama antara mereka dengan orang-
orang Cina bercampur dengan legenda-legenda, sehingga 
ada beberapa yang sulit dibuktikan kebenarannya4. 
Meskipun demikian, menurut Kitab Sejarah Resmi dari 
Dinasti Tang, pada tahun ke-2 dari pemerintahan Kaisar 
Yong Hui (650—655) negeri Tang menerima kedatangan 
perutusan yang pertama kali dari Khalifah Usman bin 
Affan5, yang tepatnya jatuh pada tahun 651 atau sekitar 
tahun 30 hijriah6.

Konon, kedatangan orang Arab muslim di Cina 
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terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Tai Zong (627— 
650). Mreka diberitakan tiba di propinsi-propinsi Yue, 
Min, dan Zhe. Dari daerah-daerah itu kemudian menyebar 
di Cina melalui Yunhe (Grand Canal)7. Kedatangan 
mereka di propinsi-propinsi pesisir wilayah Cina selatan 
itu adalah dalam rangka mengadakan hubungan dagang 
dengan Cina. Saat itu sudah terjalin hubungan dagang 
antara oranq-orang Arab dengan Kekaisaran Tang yang 
menggunakan jalur laut. Jalur perdagangan melalui laut 
itu menghubungkan bandar-bandar niaga di wilayah 
Timur Tengah dengan kota-kota pelabuhan di Cina 
selatan seperti Guangzhou (Kanton), Hangzhou, dan 
Quanzhou. Begitu populernya kota Quanzhou ini bagi 
para pedagang dan pelaut Arab sehingga ia mendapat 
nama Arab yaitu Zayton.

Di antara para pedagang Arab muslim yang 
datang mengunjungi Cina saat itu terdapat seorang 
tokoh legendaris yang bernama Saad bin Abi Waqqas. 
Kabarnya, ia diutus ke Cina oleh Nabi Muhammad s.a.w. 
Di Cina, Saad kemudian mendirikan mesjid yang pertama, 
tepatnya di kota Guangzhou. Mesjid tersebut diberi nama 
Huaishengsi (Mesjid untuk mengenang Nabi). Mesjid 
yang sampai saat ini masih tegak dan tetap menjalankan 
fungsinya sebagai tempat ibadah kaum muslim Cina di 
Guangzhou itu, adalah sebuah mesjid yang megah yang 
menunjukkan kekayaan para pendirinya8. Saad bin Abi 
Waqqas tak lama kemudian kembali ke Arab, namun 
datang lagi di Cina sebagai utusan resmi Khalifah Usman 
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bin Affan.
Setelah terjadinya kontak-kontak pertama antara 

pedagang-pedagang Arab muslim dengan penduduk Cina 
itu, sejarah Cina kemudian mencatat berbagai kejadian 
yang melibatkan kedua bangsa tersebut, antara lain 
kejadian mengenai pertempuran Kekaisaran Tang dengan 
Jenderal Qutaiba bin Muslim di Asia Tengah dan bantuan 
Kekhalifahan Abbasiah kepada pihak Cina dalam rangka 
memberantas pemberontakan An Lushan.

2. Jenderal Qutaiba & Pemberontakan An Lushan
Pada tahun 713, seorang Jenderal Arab bernama 

Qutaiba bin Muslim menguasai daerah yang luas di 
wilayah Asia Tengah yang berbatasan langsung dengan 
kedaulatan Kekaisaran Tang bagian barat. Jenderal 
Qutaiba menguasai wilayah tersebut sebagai seorang 
pejabat dari Kekhalifahan Umayyah (661—750). Kaisar 
Tang saat itu adalah Xuan Zong (713—755) yang juga 
dikenal dengan nama Li Longji.

Xuan Zong merasa terganggu dan terancam 
kedaulatannya karena pengaruh kekuasaan Qutaiba di 
wilayah Asia Tengah, karena itu ia merasa perlu untuk 
mengambil inisiatif dan menyerang kekuatan Qutaiba 
demi mempertegas kedaulatan Kekaisaran Tang di 
wilayah tersebut. Namun serangan Xuan Zong dapat 
dipatahkan oleh pasukan Qutaiba. Sobaqai pihak yang 
menang dalam pertempuran itu, Qutaiba tidak mengambil 
langkah-langkah lanjutan atas kemenangannya itu.
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Hal ini disebabkan oleh kesibukan yang sedang 
dihadapinya, yaitu adanya pergantian kekuasaan di 
negeri leluhurnya. Pada tahun itu (sekitar tahun 750), 
Kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus 
(Siria) digantikan oleh Kekhalifahan Abbasiah (750—
1258) yang memindahkan pusatnya di Irak.

Pengaruh kekuasaan Qutaiba itu menyebabkan 
terjadinya penyebaran agama Islam di daerah-daerah 
yang dikuasainya, terutama pada suku-suku bangsa yang 
ada di perbatasan Cina bagian barat, yang hasilnya bisa 
kita jumpai saat ini pada suku-suku bangsa muslim di 
Propinsi Xinjiang dan daerah-daerah sekitarnya9.

Selanjutnya, kedua bangsa ini kembali bertemu 
dalam peperangan di sekitar wilayah yang sama di mana 
mereka pernah bertempur sebelumnya. Pertempuran 
antara Arab-Cina pada tahun 751 di Talas (sebelah barat 
Pamirs), merupakan pengulangan peperangan antara 
Qutaiba melawan Xuan Zong; dan sekali lagi Tang berada 
di pihak yang kalah. Kejadian ini merupakan suatu titik 
balik dalam sejarah Asia Timur, karena ia menandai 
berakhirnya penguasaan Cina atas wilayah Asia Tengah 
dan dimulainya masa lima abad kemerosotan militer 
kekaisaran di Cina. Kemenangan pihak Arab ini juga 
menandai awal mula penerobosan Islam ke wilayah-
wilayah di Asia Tengah10.

Tak lama setelah kekalahan di Talas, Tang runtuh 
dari dalam. Panglima-panglima daerah yang pernah 
dimiliki oleh Kaisar Xuan Zong kemudian menjadi orang-
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orang yang berkuasa dalam masalah-masalah sipil dan 
militer pada sepuluh daerah perbatasan yang luas. 
Salah satu dari mereka adalah seorang panglima daerah 
keturunan Turki yang bernama Arosham atau An Lushan.

An Lushan saat itu menjadi penguasa tiga daerah; 
Ping-lu, Loyang, serta Hedong. Daerah-daerah tersebut 
berada di wilayah barat kekuasaan Dinasti Tang. 
Penguasa ini menjadi begitu kokoh karena mendapat 
dukungan yang kuat dari istana melalui lindungan 
pengaruh seorang selir kesayangan Kaisar Xuan Zong 
yang bernama Yang Guifei. An Lushan dikenal sebagai 
anak angkat Yang Guifei.

Karena kemudian bertentangan dengan saudara 
pria Yang Guifei mengenai penguasaan pemerintahan 
pusat, An Lushan kemudian memberontak pada tahun 
755. Dalam pemberontakan ini ia berhasil menguasai 
Changan, ibukota Tang, yang telah ditinggal lari oleh 
Kaisar Yuan Zong. Pada saat itu kemudian An Lushan 
memaklumkan dirinya sebagai kaisar baru dengan nama 
Xiongwu Huangdi (Kaisar Xiongwu).

Kaisar Xuan Zong yang sedang dalam pelarian 
itu kemudian dipaksa oleh perwira-perwiranya untuk 
menghukum mati Yang Guifei dan sepupu prianya 
sebagai tumpuan kesalahan dari kekacauan tersebut. 
Kejadian yang di dalam sejarah Cina dikenal dengan 
Anshizhiluan11  dan baru berakhir pada tahun 763 ini, 
sempat menggoyahkan Dinasti Tang. Meskipun ibukota 
Tang telah berhasil direbut oleh An Lushan, namun 
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pemerintahan Tang masih berlangsung sehingga Cina 
saat itu seakan-akan memiliki dua penguasa.

Ketika sedang berkecamuknya pemberontakan ini, 
Kaisar Xuan Zong lalu diganti oleh Kaisar Su Zong (756—
763). Kaisar baru ini kemudian meminta bantuan dari 
pemimpin Kekhalifahan Abbasiah yang bernama Abu 
Djafar al Mansur12 guna bersama-sama memadamkan 
pemberontakan An Lushan ini13. Pasukan Abu Djafar 
yang berjumlah sekitar 10.000 serdadu yang kebanyakan 
berasal dari garnizun-garnizun yang ditempatkan 
di perbatasan Turkistan itu berhasil membantu 
pasukan-pasukan Tang mengusir para pemberontak 
pimpinan An Lushan dari kota Changan. Dengan 
berhasilnya penguasaan kembali atas ibukota ini, maka 
pemberontakan pun berhasil dipadamkan.

Sebagai kelanjutannya, pasukan Abu Djafar yang 
muslim itu kemudian diberi kedudukan tinggi dalam 
kemiliteran Tang dan juga dalam istana. Mereka kemudian 
dianjurkan untuk menikah dengan wanita-wanita Cina 
dan menetap di ibukota. Bagi mereka didirikan tempat-
tempat ibadah tersendiri. Atas bantuan mereka pula 
Kekaisaran Tang dapat mengembalikan kedaulatan serta 
kewibawaannya yang merosot akibat pemberontakan 
An Lushan. Tugas ini berhasil dirampungkan pada tahun 
762. Namun kemegahan Tang tak pernah berhasil pulih 
seperti sedia kala14.

Sekitar satu abad kemudian, yaitu pada masa 
pemerintahan Kaisar Wu Zong (841—847), Kekaisaran 
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Tang dilanda oleh sebuah gelombang migrasi dari 
beribu-ribu kaum muslim. Para pendatang ini berasal 
dari wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Cina 
bagian barat. Setibanya di Cina mereka lalu meminta 
untuk dijadikan warga Tang. Kaum muslim pendatang 
ini kemudian diizinkan menetap di wilayah-wilayah 
di dalam Propinsi Gansu dan Propinsi Shanxi. Mereka 
diperbolehkan mengawini orang-orang Cina serta bebas 
untuk memilih pekerjaan sebagai mata pencahariannya15.

Perdagangan, yang kemudian disusul dengan 
pengiriman utusan oleh Khalifah Usman bin Affan, serta 
pengaruh kekuasaan Qutaiba bin Muslim telah membawa 
dan memperkenalkan agama Islam ke tanah Cina. 
Sedangkan pemberontakan An Lushan telah membawa 
hikmah tersendiri bagi kaum muslim Cina. Toleransi yang 
ditunjukkan oleh Kaisar Wu Zong terhadap para imigran 
muslim turut melengkapi keterbukaan bangsa Cina saat 
itu. Semua ini dimungkinkan berkat adanya semangat 
toleransi budaya yang besar yang diperlihatkan oleh 
kaisar-kaisar Dinasti Tang16.

3. Dinasti Yuan dan Orang-Orang Muslim di Cina
Sebagai sebuah dinasti penakluk yang berbeda 

budaya dengan bangsa Han penduduk asli Cina, maka 
bangsa Mongol menghadapi suasana permusuhan 
dari bangsa taklukkannya ketika mereka mendirikan 
Dinasti Yuan (1279—1368) di Cina. Sebagai bangsa 
nomad yang mempunyai banyak pengalaman dalam 
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menaklukkan berbagai bangsa di Asia Tengah dan Asia 
Barat, maka orang-orang Mongol mempunyai sebuah 
cara untuk menghadapi suasana permusuhan dan 
sikap nonkooperatif yang dilancarkan oleh bangsa Han 
terhadap mereka. Yaitu dengan mengangkat orang-orang 
asing sebagai pegawai administrasi pemerintahannya.

Pegawai-pegawai yang diangkat mereka itu 
khususnya adalah orang-orang muslim dari daerah-
daerah taklukkannya. Pengangkatan orang-orang muslim 
sebagai pegawai administrasi pemerintah Dinasti Yuan 
ini mungkin dikarenakan oleh dua sebab. Sebab pertama, 
ialah karena orang-orang muslim tersebut mungkin 
sudah dirasa akrab oleh orang-orang Mongol melalui 
sejarah penaklukan mereka atas wilayah-wilayah muslim 
di Asia Tengah dan Asia Barat17. Sebab kedua, ialah karena 
mereka tidak yakin atas kesetiaan orang-orang Han yang 
sudah mereka taklukkan itu. Sikap orang-orang Mongol 
itu bisa dijelaskan dengan mengutip sebuah bagian dari 
catatan Marco Polo:

“kamu lihat bahwa Khan Agung (Khubilai Khan) 
berkuasa di Cathay bukan melalui hak keturunan, 
tetapi memperolehnya melalui penaklukkan; 
dan karenanya tidak yakin terhadap (kesetiaan) 
penduduk asli, ia menyerahkan seluruh wewenang 
ke dalam tangan orang-orang Tatar, Saracen, atau 
Kristen, yang terikat pada rumah tangga (Mongol) 
dan setia pada pekerjaan, dan mereka adalah orang-
orang asing di Cathay”18.
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Orang-orang Saracen yang dimaksud oleh Marco 
Polo di sini adalah mereka yang beragama Islam tanpa 
menyebut salah satu suku atau bangsa tertentu.

Ketika berlangsungnya pemerintahan Dinasti Yuan 
di Cina, negeri itu dibanjiri oleh berbagai bangsa Asia 
Tengah dan Asia Barat, yang kebanyakan adalah kaum 
muslim. Mereka itu adalah kaum bangsawan, kaum 
terpelajar, serta (atau mengikuti) para pedagangnya. 
Kedatangan mereka di Cina disambut baik oleh para 
penguasa Mongol yang memang sedang menghadapi 
kekurangan tenaga di pelbagai bidang pemerintahan 
akibat sikap nonkooperatif dari bangsa Han yang menjadi 
jajahannya. Mereka kemudian dijadikan pegawai-
pegawai pemerintahan Dinasti Yuan sebagaimana yang 
dikisahkan oleh Marco Polo itu19. Akibatnya, ketika para 
penguasa Mongol menciptakan suatu hirarki kelas-kelas 
sosial di Cina, mereka menempatkan kaum muslim satu 
kelas di bawah kelas sosial kaum penguasa (bangsa 
Mongol)20.

Kaum muslim dari berbagai wilayah di Asia Barat dan 
Asia Tengah itu kemudian ditugaskan oleh pemerintah 
Yuan untuk melakukan tugas-tugas kemiliteran, karena 
di antara mereka banyak terdapat para prajurit, ahli 
persenjataan, ahli masalah militer, serta pejabat militer. 
Mereka dijadikan pengawal-pengawal kekaisaran, 
menjaga ibukota dan wilayah-wilayah sekitarnya, 
menjaga gudang-gudang, mengawal angkutan beras ke 
ibukota melalui jalur sungai, serta melakukan tugas-tugas 
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lain yang berhubungan dengan masalah-masalah agraria.
Kaum muslim ini kemudian dengan cepat menyebar 

ke seluruh pelosok wilayah kekuasaan Dinasti Yuan 
karena dua hal. Pertama, karena mereka sebagai prajurit 
mengikuti pasukan Mongol ketika menyerbu Song Selatan 
(1127—1279). Mereka menyebar di Cina mengikuti gerak 
maju militer Mongol ke berbagai wilayah. Setelah Song 
jatuh, beberapa dari pasukan muslim itu ditempatkan 
untuk mengawal daerah-daerah pusat (sentral) dan 
juga dikirim ke wilayah-wilayah pesisir untuk menjaga 
kedaulatan Dinasti Yuan di sana. Kedua, karena orang-
orang muslim yang masuk ke Cina melalui daratan akan 
terlebih dahulu tiba di wilayah barat laut Cina. Wilayah 
ini akhirnya menjadi tempat konsentrasi pemukiman 
masyarakat muslim Cina dewasa ini.

Dalam dunia perdagangan pada jaman Dinasti Yuan, 
kota-kota pelabuhan di pesisir selatan seperti Guangzhou 
dan Quanzhou menjadi lebih sering dikunjungi oleh para 
pedagang Arab dan Persia. Orang-orang Arab yang datang 
ke Cina saat itu dikenal sebagai pedagang-pedagang dan 
pelaut-pelaut yang ulung. Kegiatan-kegiatan mereka 
dalam bidang perniagaan dan pelayaran itu mendapat 
sokongan dari pemerintah di negerinya, yang antara 
lain telah membawa mereka ke bandar-bandar dagang 
di pesisir Cina selatan. Selain berdagang, mereka juga 
melakukan misi-misi keagamaan, tetapi mereka bebas 
dari ambisi-ambisi politik atau penguasaan wilayah21.

Mereka, para pedagang Arab dan Persia bersama 
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dengan para pegawai administrasi Kekaisaran Yuan yang 
muslim itu adalah para pendatang asing yang hidup di 
perantauan. Karena itu mereka dianggap dan menganggap 
diri sebagai orang-orang asing di Cina. Akibatnya, mereka 
hidup secara tersendiri (eksklusif) dalam arti yang 
sebenarnya. Mereka menunjukkan loyalitas kepada 
penguasa muslim di tanah leluhur mereka. Sikap ini 
tetap mereka pertahankan sejak kedatangan gelombang 
pertama saudara-saudara muslimnya pada jaman 
Tang. Sikap demikian menyebabkan mereka semakin 
memperkuat pengelompokan eksklusif serta status 
independennya. Namun semua itu harus dibayar dengan 
ketidaksenangan bangsa Han yang status sosialnya 
pada jaman Yuan berada di bawah orang orang muslim. 
Tambahan lagi, orang-orang muslim mulai membuka 
wilayah-wilayah Cina di mana sebelumnya tak terdapat 
perkampungan muslim22.

Secara perlahan-lahan, kaum muslim yang tadinya 
menganggap diri sebagai orang asing di Cina, mulai 
mengambil beberapa segi dari kebudayaan Cina melalui 
perkawinan mereka dengan wanita-wanita Han dan 
pengislaman dari sejumlah orang-orang Han. Hasil 
akulturasi dari proses ini kelak dikenal dengan suku 
bangsa minoritas Hui, yang nantinya akan berkembang 
penuh pada jaman Dinasti Ming (1368—1644)23.

Kekalahan Kekhalifahan Abbasiah dari bangsa 
Mongol pada tahun 1258 juga turut mempercepat proses 
akulturasi kaum muslim di Cina. Mereka cukup sadar 
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bahwa ada sebuah kekuatan baru yang mendominasi 
mereka, yaitu bangsa Mongol. Meskipun mereka 
memperoleh status khusus di bawah kekuasaan orang-
orang Mongol di Cina, namun mereka sadar bahwa 
sebagai orang asing di negeri orang mereka tidak 
mempunyai jaminan apa-apa setelah kekuasaan di negeri 
leluhur telah ditumbangkan oleh orang-orang yang 
sekarang mempekerjakan mereka. Mereka pun sadar 
bahwa hak istimewa yang melekat pada mereka hanya 
bersifat sementara, yaitu selama oranq-orang Mongol 
masih berkuasa di Cina. Mereka melihat bahwa untuk 
jangka panjang, keamanan fisik serta integritas spiritual 
mereka hanya akan dapat berlangsung melalui semacam 
cara penyesuaian diri yang nyata serta berkompromi 
dengan bangsa Han, yang saat itu tidak lagi bersikap 
ramah terhadap mereka.

Ketika Dinasti Ming berkuasa setelah orang-orang 
Han berhasil meruntuhkan Dinasti Yuan pada tahun 
1368, maka status yang semula menguntungkan orang-
orang muslim di Cina kemudian ditiadakan oleh para 
penguasa bangsa Han ini. Dalam keadaan yang demikian, 
proses akulturasi yang terjadi di antara masyarakat 
muslim dengan kebudayaan Han terbentuk pesat, dan 
berakibat dalam sikap mereka yang merendah dan 
mengalah. Tetapi sikap ini diimbangi dengan keteguhan 
mereka dalam mempertahankan identitas sebagai kaum 
muslim.

Migrasi-migrasi muslim yang begitu banyak terjadi 



Adrianus Laurens Gerung Waworuntu14

pada jaman Yuan kemudian, mulai menipis ketika 
Dinasti Ming berkuasa di Cina. Akibatnya, masyarakat-
masyarakat muslim yang sudah menetap di pelbagai 
wilayah Cina itu mulai berakar pada tempat-tempat 
pemukiman tersebut. Mereka mulai beradaptasi, dan 
kemudian dikenal sebagai kaum muslim Cina.

4. Suku bangsa Hui
Apabila hendak membicarakan sesuatu hal 

mengenai kaum muslim di Cina, maka berarti akan 
banyak melibatkan suku bangsa minoritas Hui. Suku 
bangsa Hui atau Huihui ini adalah merupakan kelompok 
terbesar dari kaum muslim yang hidup di Cina dewasa 
ini. Mereka sebagian besar hidup dari pertanian serta 
perdagangan. Saat ini suku bangsa Hui tersebar hampir 
di seluruh pelosok daratan Cina, namun konsentrasi 
masyarakat Hui yang terbesar terdapat di dalam propinsi-
propinsi Xinjiang, Qinghai, Gansu, dan Yunnan24.

Suku bangsa Hui inilah yang sering disebut sebagai 
kaum muslim Cina; mereka beragama Islam namun 
berbudaya (material) Cina. Mereka mengenakan pakaian 
Cina dan berbicara dalam bahasa Han.

Mengenai asal-usul suku bangsa ini belum bisa 
dipastikan oleh para ahli sejarah, secara tepat. Namun, 
diperkirakan suku bangsa Hui ini terbentuk secara 
perlahan-lahan di Cina ketika negeri itu sedang diperintah 
oleh dinasti orang-orang Mongol, Yuan. Cikal bakal 
mereka terdiri dari kaum muslim bangsa-bangsa Persia, 
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Arab, dan berbagai bangsa di Asia Tengah yang masuk 
ke wilayah Cina mengikuti para penguasa Mongol yang 
mendirikan Dinasti Yuan tersebut. Para pendatang ini 
diakui sebagai nenek moyang pertama yang membentuk 
suku bangsa Hui di Cina, di mana kemudian mereka 
berbaur dengan suku bangsa Han melalui perkawinan25.

Penyebaran mereka ke pelbagai wilayah Cina 
adalah disebabkan karena nenek moyang mereka itu 
memperoleh tugas-tugas militer, administrasi, maupun 
agraria dari para penguasa Mongol yang mempekerjakan 
mereka. Di tempat-tempat itu kemudian mereka 
mengadakan pembauran dengan penduduk Han 
setempat. Sehingga tidak mengherankan jika suku bangsa 
ini terdapat hampir di seluruh pelosok negeri Cina.

Di antara berbagai bangsa pembentuk suku bangsa 
Hui ini sebenarnya terdapat juga pemeluk-pemeluk 
agama lain, seperti Nestorian; tetapi mungkin karena 
dominannya unsur muslim di dalamnya, maka agama 
Islam kemudian menjadi identik dengan masyarakat 
suku bangsa ini. Akibatnya, agama Islam yang dianut oleh 
mereka diterjemahkan oleh orang-orang Cina sebagai 
Hui jiao (agama orang Hui). Namun ada pendapat yang 
menyatakan bahwa sebutan ini (hui jiao) untuk mengacu 
kepada agama islam ini telah dimulai sejak jaman Song 
(960—1279), yang berarti mengaburkan teori asal mula 
pembentukan suku bangsa ini.

Di dalam masyarakat Cina Islam, ada satu suku 
bangsa minoritas Islam yang lain yang patut dikemukakan, 
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yaitu suku bangsa Uighur. Dalam sejarahnya, orang-orang 
Uighur pernah mendirikan sebuah kekaisaran di wilayah 
sekitar Sungai Orkhon yang berlangsung antara tahun 
740 sampai 840. Di sekitar tahun 840, mereka diserbu dan 
dikalahkan oleh orang-orang Kirghiz, yang menyebabkan 
mereka memindahkan wilayah kekaisarannya ke lembah 
Tarim (Turfan). Wilayah kekuasaan mereka itu dikenal 
dongan nama wilayah Qinghai atau Koko Nor, yaitu 
sebuah wilayah yang dewasa ini termasuk wilayah barat 
laut Republik Rakyat Cina dengan nama Propinsi Qinghai. 
Sampai saat ini suku bangsa Uighur masih menetap di 
propinsi-propinsi Qinghai dan Xinjiang. Berbeda dengan 
suku bangsa Hui, suku bangsa Uighur ini berbicara dalam 
bahasa Turki dan berbudaya dominan Turki.

Selain suku-suku bangsa Hui dan Uighur yang 
menduduki jumlah mayoritas penduduk muslim di Cina, 
masih ada suku-suku bangsa minoritas di Cina yang juga 
beragama Islam. Mereka adalah suku-suku bangsa Kazak, 
Kalkas, Tajik, Tatar, Uzbek, Donqxianq, Salar, dan Baoan. 
Hampir keseluruhan dari mereka hidup di wilayah-
wilayah barat laut dan barat daya Cina.

Dari kesemua suku bangsa yang memeluk agama 
Islam di Cina dewasa ini, hanya suku bangsa Hui yang 
dikenal baik oleh bangsa Han. Hal ini disebabkan karena 
kontak-kontak langsung antara nenek moyang suku 
bangsa ini dengan rakyat Cina bangsa Han telah terjalin 
sejak awal pemerintahan orang-orang Mongol di Cina 
pada abad XIII. Maka, tidak mengherankan jika istilah Hui 
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yang mengacu kepada suku bangsa tersebut diidentikkan 
dengan nama agama yang dianut mereka, yaitu Islam. 
Istilah Hui sekarang ini juga dipakai secara umum di Cina 
untuk mengacu kepada semua pemeluk agama Islam. 

Mengingat adanya kerancuan penggunaan sebutan 
Hui di dalam masyarakat Cina, maka keterangan 
mengenai asal-usul istilah tersebut dirasa perlu untuk 
dikemukakan agar tidak terjadi kekacauan identifikasi.
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Catatan Akhir
1 Masa Liu Chao atau Enam Dinasti adalah sebutan bagi 

sebuah masa di dalam sejarah Cina yang berlangsung lebih 
dari tiga abad lamanya (222—589). Keenam dinasti yang 
dimaksud, masing-masing adalah: (1) Wu (222—280); (2)
Dong Jin atau Jing Timur (317—420); (3) Song (420—479); 
(4) Qi (480—502); (5) Liang (503—557); dan (6) Chen 
(557—589). Dinasti-dinasti Wu dan Jin Timur termasuk 
di dalam masa sejarah Cina yang disebut San Guo atau 
Tiga Negara (220—420), sedangkan dinasti-dinasti Song, 
Qi, Liang, dan Chen termasuk di dalam masa sejarah yang 
disebut Nanbeichao atau Dinasti-dinasti Selatan dan Utara 
(420—589). Keenam dinasti ini mengambil kota Jiangkang 
(Dinasti Wu menamakannya Jianye) sebagai ibukotanya. 
Kota Jiangkang atau Jianye pada saat ini dikenal di Cina 
dengan nama Nanjing, yang terletak di Propinsi Jiangsu.

2 John K. Fairbank, 1979. China: Tradition and Transformation, 
hlm. 110—111.

3 Ibid.

4 Joseph Needhem, 1954. Science and Civilization in China, 
jilid 1, hlm. 215.

5 Khalifah adalah pemimpin dari masyarakat Islam. 
Kedudukan ini diberikan sejak wafatnya Nabi Muhammad 
s.a.w. pada tahun 632, dengan maksud untuk melangsungkan 
suatu kesinambungan kehidupan bermasyarakat yang 
tertata dan melembaga di antara umat yang telah memeluk 
agama Islam. Khalifah pertama adalah Abubakar. Beliau 
adalah salah seorang sahabat Nabi yang ditunjuk sebagai 
imam (pemimpin shalat), penengah bagi setiap perselisihan 
di antara umat, dan penjaga dari hukum-hukum dan ajaran-
ajaran yang diwariskan oleh Nabi. Tiga orang khalifah lain 
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yang melanjutkan tradisi Nabi ini adalah Khalifah Umar, 
Khalifah Usman, dan Khalifah Ali. Pada tahun 661, Muawiyah 
merebut kedudukan khalifah dari Ali, lalu mendirikan 
Dinasti Umayyah. Muawiyah yang menduduki jabatan itu 
antara tahun 661—680, kemudian memindahkan pusat 
Kekhalifahan dari kota Medina di Arab ke kota Damaskus 
di Siria. Nama dari dinasti yang didirikannya berasal 
dari Umayya, yaitu sepupu dari kakek Nabi; yang juga 
adalah buyut dari Muawiyah. Dinasti Umayyah (661—
750) selanjutnya pada tahun 750 digulingkan oleh Abu’l 
Abbas yang mendirikan Dinasti Abbasiah (750—1258). 
Nama dinasti baru ini diambil dari nama seorang paman 
Nabi, Abbas. Abu’l Abbas kemudian memindahkan pusat 
kekhalifahan ke wilayah Irak. Dinasti ini berakhir pada 
tahun 1258 ketika kota Baghdad yang menjadi ibukotanya 
diserang dan ditaklukkan oleh Jenghis Khan.

6 D. Howard Smith, 1971. Chinese Religions, hlm. 162; Ibrahim 
Tien Ying Ma, 1979. Perkembangan Islam di Tiongkok, hlm. 
24; M. Rafiq Khan, 1967. Islam di Tiongkok, hlm. 2.

7 Ma Yiyu, 1941. Zhinggguo Hujiao Shijian, hlm. 2. Yue, 
Min, dan Zhe masing-masing adalah nama tradisional 
dari propinsi-propinsi Guangdong, Fujian, dan Zhejiang. 
Sedangkan Grand Canal atau Yunhe adalah satu-satunya 
jalur air utama yang menghubungkan wilayah-wilayah 
utara dan selatan di Cina; dan juga adalah salah satu terusan 
yang tertua dan terpanjang di dunia (1900 km). Ujung 
selatannya berada di kota Huangzhou (sekitar 160 km di 
sebelah barat daya Shanghai), dan ujung utaranya berada 
di kota Dongzhou (kurang lebih 24 km di sebelah timur 
Beijing). Terusan ini dibangun pada masa pemerintahan 
Kaisar Yang Di (605—619) dari Dinasti Sai (581—618).

8 Lihat Chinese Repository vol. XIX (Januari—Desember 
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1850), dalam artikelnya yang berjudul “Pagodas in and 
Near Canton”, hlm. 5—12.

9 M. Rafiq Khan, op.cit., hlm. 3—4.

10 John K. Fairbank, op.cit., hlm. 119.

11 Anshizhiluan, adalah singkatan dari An Lushan (he) Shi 
Siming zhi luan (Pemberontakan An Lushan dan Shi 
Siming). Pemberontakan ini merupakan sebuah hantaman 
yang serius bagi kedaulatan Dinasti Tang, sebagaimana 
tercermin pada jatuhnya jumlah penduduk yang dicatat 
oleh sebuah sensus resmi; dari 52.880.488 jiwa pada tahun 
751 menjadi 16.900.000 jiwa pada tahun 764. (Lihat John K. 
Fairbank, 1979.  China: Tradition and Transformation, hlm. 
120). Hans Bielenstein juga menulis tentang kemerosotan 
yang serius dari jumlah penduduk Dinasti Tang saat itu, 
dengan mengutip sebuah hasil penelitian dari  L. Giles yang 
berjudul “A Census of Tun Huang”, yang termuat di dalam 
buletin Tong Pao, edisi XVI, Leiden, 1915. Di situ Giles 
menulis bahwa penduduk Cina pada zaman pemberontakan 
An Lushan merosot dari 51,5 juta jiwa menjadi 17 juta jiwa 
saja. (Lihat Hans Bielenstein, “The Census of China during 
the Period 2—745 A.D.” dalam The Museum of Far Eastern 
Antiquities, No. 19, Stockholm, 1947).

12 Nama lengkapnya ialah Abu Djafar Abdullah Al Mansur. 
Beliau adalah Khalifah ke dua dari Dinasti Abbasiah yang 
memerintah antara tahun 754—775. Ayahnya adalah 
keturunan langsung dari saudara sepupu Nabi Muhammad 
s.a.w. Abu Djafar Al Mansur adalah pendiri kota Baghdad. 

13 Joseph Neeedham, op.cit.

14 John K. Fairbank, op.cit., hlm. 119—120.

15  M. Rafiq Khan, op.cit., hal. 4 - 5.
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16 Fairbank memberi sebuah contoh ekstrem tentang toleransi 
budaya yang diperlihatkan oleh kaisar-kaisar Tang kepada 
para utusan dari dunia Islam, sebagai berikut: “Pada 
awal zaman Dinasti Tang, orang-orang Cina yakin akan 
keunggulannya, mereka ingin tahu dan toleran terhadap 
dunia luar. Ketika para duta pertama dari kekhalifahan 
Islam (Umayyah) datang di Cina pada tahun 713, dan 
menolak atas dasar keagamaan untuk menyembah di 
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PEMBERONTAKAN PADA ZAMAN 
DINASTI QING

2

Ada sebuah teori mengenai hak atau 
pembenaran atas suatu pemberontakan di 
Cina, yaitu sebagai berikut.

“Hak untuk memberontak di dalam pemikiran 
tradisional Cina adalah sebuah bagian penting dari 
kestabilan nasional. Selama sang pemegang tahta 
(kaisar) menjalankan pemerintahannya dengan 
mawas diri dan bijaksana yang sesuai dengan aturan 
tiandao, atau “jalan langit”, maka manusia dan 
alam akan terpadu di dalam suatu keharmonisan. 
Namun ketika ia (kaisar) merusak dasar-dasar 
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dari keadilan tertinggi, maka napsu manusia dan 
kekuatan-kekuatan dari elemen-elemen sejenis 
akan melepaskan diri dari semua batas-batas 
pengendalian. Bencana-bencana peperangan, 
wabah, dan kelaparan, bahkan gempa bumi dan 
badai yang luar biasa hebatnya, adalah merupakan 
beberapa pertanda bahwa Tian (Langit) sedang 
menarik Ming (Mandat) nya.”1 .

Pemerintah Qing (1614—1911) yang sebagaimana 
Dinasti Yuan, adalah pemerintahan orang-orang asing 
(bangsa Man) yang berkuasa di Cina melalui penaklukan. 
Pada tahun 1850-an pemerintah Qing mengalami 
masa-masa sulit yang diakibatkan oleh timbulnya 
berbagai gerakan pemberontakan, yang pada umumnya 
dilancarkan oleh para petani, dan berlangsung dalam 
kurun waktu dua dasawarsa di delapan belas propinsi. 
Pemberontakan-pemberontakan yang mulai dilancarkan 
pada tahun 1840-an itu disebabkan oleh kondisi umum 
Cina saat itu. Antara lain karena adanya peningkatan 
jumlah penduduk serta administrasi pemerintah yang 
buruk. Keadaan ini kemudian semakin memprihatinkan 
dengan terjadinya perubahan aliran Sungai Kuning 
(Huanghe) dari sebelah selatan ke sebelah utara 
Semenanjung Shandong. Proses perubahan aliran Sungai 
Kuning itu telah membawa bencana bagi wilayah-wilayah 
yang dilaluinya.

Tekanan-tekanan dari peningkatan jumlah 
penduduk, bencana banjir, kelaparan, kemiskinan, 
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korupsi, serta tidak tanggapnya pemerintah Qing dalam 
menangani masalah-masalah yang membuat banyak 
rakyat menderita ini membuat mereka bangkit untuk 
menuntut haknya. Mereka melakukan berbagai unjuk rasa 
yang kemudian berkembang menjadi pemberontakan-
pemberontakan di berbagai wilayah.2 

Dari sekian banyak pemberontakan besar kecil 
yang terjadi saat itu, sejarah Cina mencatat adanya tiga 
buah pemberontakan beruntun yang cukup menyita 
perhatian dan menguras kekuatan Dinasti Qing. Tiga 
pemberontakan yang dimaksud adalah pemberontakan 
Taiping (1851—1864)3, pemberontakan Nian (1853—
1868), serta pemberontakan kaum muslim Cina di 
propinsi Yunnan dan di wilayah-wilayah barat laut Cina 
(1855—1878).

1. Faktor-faktor Pemicu Pemberontakan 
Berbagai gerakan pemberontakan yang dilancarkan 

saat itu merupakan ungkapan ketidakpuasan dari 
penduduk daerah setempat, yang tercipta akibat 
kondisi-kondisi negeri Cina pada abad XIX. Gerakan-
gerakan pemberontakan ini mengikuti tahapan siklus 
kemerosotan Dinasti Qing, yang telah dimulai sejak 
permulaan abad XIX. Gerakan-gerakan tersebut juga 
menjadi bagian dari sebuah konteks sejarah yang banyak 
dipengaruhi oleh dua Perang Candu (1840—1842) dan 
“pembukaan Cina”. Kejadian-kejadian ini mencerminkan 
kenyataan mendasar bahwa Cina telah berhenti 
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berkembang dan seolah-olah vakum. Sejak saat itu, 
semua perkembangan yang terjadi di dalam negeri Cina 
akan berkaitan dengan perkembangan masalah-masalah 
internasional.4 

Beberapa sebab yang berada di balik gerakan-
gerakan rakyat ini dihubungkan dengan “tanda-tanda 
yang mendahului keruntuhan dinasti-dinasti”, yaitu 
tanda-tanda khusus yang dicatat oleh sejarahwan-
sejarahwan Cina yang mendahului keruntuhan Dinasti 
Tang di abad IX dan Dinasti Ming di abad XVII.5 

Di sekitar tahun 1830 dan 1840 terjadi kemerosotan 
rezim Kekaisaran Qing, karena mesin birokratis menjadi 
begitu tidak tepat guna sehingga merusak pekerjaan-
pekerjaan umum. Sebagai contoh, pada tahun 1852 
sampai 1853 tanggul yang tak terurus menyebabkan 
Sungai Kuning menghancurkan bagian-bagian tepinya di 
wilayah Kaifeng. Sungai ini kemudian berubah alirannya 
menuju ke laut di sebelah utara semenanjung Shandong, 
800 kilometer dari muara asalnya di sebelah selatan. 
Akibatnya, wilayah-wilayah yang luas menjadi rusak.6 

Selanjutnya, berturut-turut terjadi bencana 
kelaparan di Propinsi Henan pada tahun 1847, di 
pertengahan lembah Sungai Panjang (Yangzi jiang) pada 
tahun 1849, dan di Propinsi Hunan di sekitar tahun 1850. 
Para petani yang paling menderita akibat bencana alam 
ini. Mereka menjadi semakin marah karena tingginya 
pajak tanah yang dikenakan terhadap mereka. Beban 
tersebut dirasa semakin berat karena mereka juga harus 
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memenuhi kewajiban kerja rodi yang dituntut oleh 
para pemilik tanah yang digarap mereka. Hal yang lebih 
memperberat penderitaan para petani ini ialah adanya 
keharusan membayar pajak secara tunai yang disesuaikan 
dengan kurs perak atau tembaga. Kemiskinan menjadi 
meningkat. Pada periode 1840-1850 propinsi-propinsi 
di pertengahan Sungai Yangzi hanya mampu membayar 
50 sampai 70 persen dari quota pajak mereka kepada 
pemerintah pusat, sementara Propinsi Jiangsu hanya 
dapat mengumpulkan 50 sampai 60 persen saja.7 

Faktor-faktor inilah yang akhirnya membawa 
pemerintah Qing ke dalam berbagai masalah 
pemberontakan yang serius. Yang paling besar di 
antaranya ialah pemberontakan Taiping yang nyaris 
menggulingkan Qing, yang terjadi di enam belas propinsi 
dan menghancurkan lebih dari 600 kota. Kemudian 
diikuti oleh pemberontakan Nian8  yang menyebar di 
delapan propinsi. Berikutnya adalah pemberontakan-
pemberontakan kaum muslim Cina di Propinsi Yunnan 
(1855—1873), di wilayah barat laut (1862—1878), serta 
di Propinsi Xinjiang (1861—1877).

2. Sebab-Sebab Khusus yang Menyulut 
Pemberontakan Kaum Muslim

2.1. Diskriminasi Sosial dan Politik
Pada masa-masa awal pemerintahannya di Cina, 

para penguasa Dinasti Qing menjalankan kebijakan 
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yang memberikan perlakuan yang sejajar terhadap 
orang Cina dari suku bangsa Han yang mayoritas dengan 
orang Cina muslim yang minoritas. Namun karena 
terjadinya sinifikasi yang meningkat di kalangan orang-
orang Manzu penguasa Qing itu, maka netralitas mereka 
perlahan-lahan mulai sulit dipertahankan.9  Jika terjadi 
percekcokan di antara kedua kelompok kultural Han 
melawan muslim, maka pemerintah Qing cenderung 
untuk memihak orang-orang Han, atau menyalahkan 
pihak muslim. 

Misalnya, yang terjadi dalam perselisihan antara 
orang-orang Han dan Hui di distrik Yongchang, Propinsi 
Yunnan. Peristiwa ini terjadi pada tahun pemerintahan 
ke-23 dari Kaisar Dao Guang (1821—1851), atau pada 
tahun 1843. Perselisihan ini akhirnya berkembang 
menjadi suatu gelombang pembunuhan; banyak kaum 
muslim dari suku bangsa Hui yang terbunuh oleh orang-
orang Han. Pemerintah Qing dalam peristiwa ini tidak 
segera mengambil tindakan pencegahan, malah mereka 
berdiam diri saja.

Pada masa pemerintahan Kaisar Yong Zheng 
(1723—1736), seorang gubernur Propinsi Shandong saat 
itu pernah mengeluarkan larangan bagi kaum muslim 
setempat untuk mendirikan tempat-tempat beribadah 
menurut keyakinan mereka. Suku bangsa Hui di Propinsi 
Anhui juga memperoleh perlakuan serupa, bahkan mereka 
juga tidak diperbolehkan untuk mengenakan kopiah putih 
dan menggunakan sistem penanggalan Islam.
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Diskriminasi sebagai warga negara minoritas lebih 
dirasakan oleh penduduk suku bangsa Hui di Propinsi 
Yunnan, karena mereka dikenakan pajak yang lebih 
tinggi dari pajak yang dikenakan kepada warganegara 
bangsa Han10 . Penderitaan mereka semakin berat  ketika 
tanah-tanah garapan mereka yang dianggap subur oleh 
pemerintah tidak jarang direbut oleh para penguasa. 
Sebagai kompensasinya, mereka dipindahkan ke tempat-
tempat yang jauh, dan mereka harus hidup di tanah-
tanah yang gersang.11 

Diskriminasi sosial dan politik semacam ini 
menyebabkan mereka merasa resah. Suasana keresahan 
ini dirasakan secara umum oleh masyarakat-masyarakat 
muslim di wilayah-wilayah yang terpencil di propinsi-
propinsi Xinjiang, Shanxi, Gansu, dan Qinghai.

2.2. Pertentangan antara Paham Lama dan Paham Baru
Di sekitar awal abad XIX, sebuah ideologi baru 

berkembang di dalam masyarakat muslim di Cina. 
Ideologi tersebut dikenal dengan sebutan xinjiao (ajaran/
paham baru). Sedangkan pada saat itu kaum muslim 
Cina pada umumnya memeluk agama Islam bermadzhab 
Hanafi yang kemudian dikenal dengan sebutan jiujiao 
(ajaran/paham lama).12 Paham baru ini secara umum 
bisa diartikan sebagai suatu gerakan pembaharuan di 
dalam masyarakat muslim Cina pada saat itu. Dalam 
praktiknya, para penganut paham ini memperlihatkan 
sifat yang militan dalam usaha pencapaian tujuannya. 

Paham baru ini dari dahulu hingga saat ini, sifat 
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dasarnya hampir tidak dapat dimengerti dengan baik, 
karena informasi yang tersedia saling bertentangan, 
sehingga membingungkan dan ada kalanya 
menyesatkan.13 

Bagi orang Han, Paham Baru ini dianggap murtad, 
mencurigakan, dan tidak dimengerti. Dalam banyak cara, 
Paham Baru menjadi kambing hitam dari sentimen anti 
muslim yang dilancarkan baik oleh orang-orang Han 
maupun oleh pemerintah Qing. Paham ini menjadi obyek 
yang sah bagi penghukuman (karena ia dicap murtad). 
Dalih ini kemudian berkembang dan meluas; sehingga 
semua umat muslim Cina memperoleh perlakuan yang 
serupa.

Bagi para peneliti Barat, Paham Baru ini adalah hasil 
percampuran yang membingungkan dari sektarianisme 
mistik (yang berasal dari unsur-unsur Sufi dalam Islam)14, 
millenarianisme Shi’ah15, dan kebangkitan Islam di Cina. 
Kesemuanya itu bertumpuk dan membentuk xinjiao.16 

Kaum muslim Cina sendiri, baik pengikut Paham 
Baru maupun pengikut Paham Lama, umumnya tidak 
berkomentar atas hal ini. Mereka memilih untuk 
menghindari diskusi mengenai masalah ini atau 
melepaskan semua apa yang diketahuinya tentang hal 
ini. Tabu untuk mendiskusikannya bukan berasal dari 
ketidaktahuan atau keengganan yang dimotivasi secara 
politis, tetapi mungkin juga dari keengganan untuk 
mengakui adanya perpecahan atau perbedaan yang 
terjadi dalam tubuh masyarakat muslim Cina.
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Pada awalnya, kaum muslim di Cina dikenal sebagai 
satu golongan saja, disebut golongan gedimu. Mereka 
mempunyai sistem peribadatan yang berdiri sendiri-
sendiri, tidak terikat satu dengan yang lain. Setiap desa 
atau daerah mempunyai mesjid-mesjid sendiri di mana 
para penduduk muslimnya melakukan sembahyang di 
tempat-tempat peribadatan yang terdekat.17 

Namun, di dalam perkembangan selanjutnya, muncul 
suatu golongan baru di dalam masyarakat-masyarakat 
muslim itu, yaitu golongan menhuan. Golongan baru ini 
timbul karena pengaruh perkembangan ekonomi yang 
terjadi di dalam masyarakat muslim (khususnya suku 
bangsa Hui) pada saat itu, dan juga merupakan produk 
yang dipengaruhi oleh tatanan masyarakat feodal di 
Cina pada waktu itu. Golongan menhuan ini mulai 
menunjukkan keberadaannya kira-kira di sekitar akhir 
pemerintahan Dinasti Ming pada awal abad XVII.

Pada mulanya, golongan ini muncul sebagai tokoh-
tokoh yang beranggapan bahwa ajaran yang terdapat 
di dalam kitab suci agama Islam, Al Qur’an, harus 
disesuaikan dengan kondisi di mana pemeluk agama ini 
bermasyarakat. Ini mungkin akibat dari keterasingan 
mereka sebagai masyarakat muslim yang putus hubungan 
dengan pusat-pusat Islam di Timur Tengah sejak 
kejatuhan Kekhalifahan Abbasiah oleh bangsa Mongol 
di abad XIII. Apalagi pada zaman Ming, kontak-kontak 
mereka dengan dunia Islam melalui para pedagang 
Arab menjadi jarang karena pada periode tersebut 
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kedudukan mereka telah diganti oleh para pedagang 
Portugis yang telah mengambil alih perdagangan di Asia 
Tenggara. Karena keterasingan mereka dari kehidupan 
dan perkembangan masyarakat Islam di Timur Tengah, 
maka mereka mulai mencoba memecahkan masalah-
masalah yang timbul di dalam masyarakat mereka 
yang bersumber dari pengertian dan tradisi Islam yang 
diwariskan oleh nenek moyang mereka sejak jaman Yuan.

Di dalam perkembangannya, golongan menhuan 
ini kemudian menjadi kepala-kepala agama yang 
juga merangkap menjadi tuan-tuan tanah di dalam 
masyarakat-masyarakat pertanian muslim di wilayah-
wilayah barat laut Cina. Jabatan ini kemudian diwariskan 
kepada anak cucu mereka; sehingga menjadi suatu 
sistem yang berlanjut menurut hak keturunan. Golongan 
menhuan mempunyai kekuasaan yang besar atas anggota-
anggota masyarakatnya, yang pada umumnya adalah 
petani-petani yang mengerjakan tanah. Ini menyebabkan 
kehidupan para petani muslim banyak tergantung pada 
mereka. Mereka menjadi golongan feodal yang hidup di 
bawah perlindungan hak-hak istimewa.

Sistem ini terus berlanjut di dalam masyarakat-
masyarakat muslim di wilayah barat laut Cina sampai 
munculnya seorang tokoh dari suku bangsa Hui yang 
mencoba untuk mengubahnya pada abad XVIII. Tokoh 
tersebut ialah Ma Mingxin (?-1781). Ma Mingxin berasal 
dari daerah Anding (sekarang Dingxi) di Propinsi Gansu; 
ia dikenal sebagai salah seorang pendiri Paham Baru di 
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dalam masyarakat muslim di Cina.
Ma Mingxin pada mulanya mulai menentang 

golongan tuan tanah menhuan yang sangat berpengaruh 
di daerah asalnya, Anding. Ia juga menentang mereka di 
wilayah-wilayah tetangga seperti di Didao dan Hezhou 
yang juga berada di dalam Propinsi Gansu. Tetapi karena 
kuatnya pengaruh golongan menhuan di wilayah-wilayah 
tersebut, maka Ma Mingxin sendiri akhirnya tersingkir 
dan pergi ke Xunhua (dewasa ini termasuk di dalam 
wilayah Propinsi Qinghai). Di Xunhua hidup suku bangsa 
Salar yang juga beragama Islam.

Konon, di Xunhua Ma Mingxin memperoleh dasar-
dasar dari apa yang kemudian dikenal dengan sebutan 
xinjiao atau Paham Baru yang pada saat itu sudah 
berkembang di dalam masyarakat muslim suku bangsa 
Salar. Paham tersebut juga sudah dianut oleh masyarakat-
masyarakat muslim di sekitar Propinsi Qinghai; yaitu di 
Yarkand dan Kashgar. Kehadiran Ma Mingxin di Xunhua 
rupanya tidak disenangi oleh golongan menhuan 
setempat, karena mungkin ia menanamkan ide-ide 
revolusionernya di sana. Mereka kemudian meminta 
pemerintah setempat untuk mengusir Ma Mingxin dari 
wilayah Xunhua. Ma Mingxin pun akhirnya kembali ke 
daerah asalnya di Anding.

Dengan dibantu oleh seorang dari suku bangsa 
Salar yang bernama Su Sishisan, Ma Mingxin kemudian 
menyebarkan Paham Baru pada masyarakat muslim di 
Propinsi Gansu. Kegiatan itu dimulainya pada tahun 1762. 
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Ritualisme yang diajarkan oleh paham ini berbau mistik. 
Rangkaian ritual yang diajarkan oleh Ma Mingxin terdiri 
dari: menyanyikan ayat-ayat Al Qur’an dengan suara 
yang keras, melakukan shalat sambil menggerak-gerakan 
tubuh dan tangan bagaikan menari, menderapkan kaki, 
menengadahkan wajah ke Langit. la juga mengajarkan 
mereka untuk percaya tentang adanya mukjizat-mukjizat, 
impian-impian (visions), roh-roh, ramalan atas pertanda-
pertanda baik atau buruk, dan memuja kepada orang-
orang suci serta kuburan-kuburan mereka.18 

Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa pendiri 
Paham Baru ini adalah Liu Yizhai dari Nanjing yang 
hidup pada masa Kang Xi (1662-1723), atau Er Cizi yang 
katanya telah mendirikan paham ini sekembalinya dari 
Mekah.19 

Kesimpulan dari berbagai pengakuan tentang siapa 
pendiri paham ini adalah bahwa pada saat itu terdapat 
beberapa pembaharu Islam di Cina yang kesemuanya 
mendapat meterai xinjiao, untuk membedakannya 
dengan lembaga agama Islam yang sudah tercipta 
sebelumnya di Cina, yang disebut jiujiao. Karena itu 
jiujiao bisa diartikan untuk mengacu kepada golongan 
tuan tanah muslim yaitu golongan menhuan.

Paham yang pertama kali berkembang di desa-desa 
orang Salar yang berada di sebelah barat Hezhou (atau 
Lanzhou; kota yang dianggap sebagai Mekahnya kaum 
muslim Cina), diakui sebagai penyebab kekacauan karena 
perbedaan mereka dengan pemeluk-pemeluk agama 



Pemberontakan Muslim Cina pada Akhir Abad XIX 35

Islam lainnya. Tetapi ironisnya, penguasa prefektur20  
Lanzhou yang berada di tepi Sungai Kuning yang dikenal 
sebagai penanggung jawab utama dari pemberontakan 
kaum muslim di wilayah barat laut itu belakangan 
menyatakan bahwa perselisihan antara kedua paham itu 
memang telah menyebabkan kekacauan, tetapi mereka 
tidak dapat menerangkan perbedaan yang terdapat di 
antara paham-paham yang bertentangan itu.21 

Paham Baru ini mulai menarik perhatian pada tahun 
1762 ketika para pemimpinnya dengan para pemimpin 
muslim golongan menhuan di wilayah-wilayah orang 
Salar di dekat Kabupaten Xining di Propinsi Qinghai saling 
menuduh di hadapan hakim Cina. Sebagai kelanjutannya, 
pemimpin-pemimpin kedua golongan yang saling 
berselisih itu dinyatakan bersalah dan mereka dibuang 
dari wilayah tersebut. Pada tahun 1769 tuduhan-tuduhan 
diperbaharui, dan kali ini hukuman lebih berat dijatuhkan 
hakim kepada pihak Paham Baru.22  Kejadian ini menjadi 
awal dari pertentangan yang terbuka di antara kedua 
aliran yang terdapat dalam masyarakat muslim Cina di 
wilayah barat laut itu.

Keresahan yang membara di wilayah orang-orang 
Salar itu kemudian meledak menjadi sebuah gerakan 
revolusi pada tahun 1781 ketika Ma Mingxin mulai 
berkhotbah secara terbuka. Ia memimpin serangan 
terhadap ajaran Islam yang diwakili oleh para menhuan. 
Gerakannya ini mengundang suatu penyidikan 
pemerintah ke wilayah tersebut. Penyidikan ini dilakukan 
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karena datangnya pengaduan dari seorang pejabat di 
Hezhou. Akibat pengaduan itu, pejabat tersebut malam itu 
juga diculik dan dibunuh. Kejadian ini juga diikuti dengan 
pembunuhan terhadap para pengikut Paham Lama.

Pengikut Ma Mingxin di Xunhua, yaitu Su Sishisan, 
kemudian melakukan hal yang serupa di wilayahnya. 
Para pengikut Paham Lama yang anggota-anggotanya 
banyak terbunuh itu lalu meminta bantuan perlindungan 
keamanan kepada pemerintah Qing. Pemerintah 
bertindak, tetapi mendapat perlawanan yang gigih 
dari Su Sishisan, meskipun akhirnya pemerintah Qing 
berhasil, menangkap Ma Mingxin dan menjebloskannya 
ke dalam penjara di Lanzhou.

Dengan tertangkapnya Ma Mingxin, pemerintah 
menduga bahwa keadaan sudah bisa dikuasai. Namun 
kenyataannya, mereka mendapat serangan yang bertubi-
tubi dari pasukan muslim pimpinan Su Sishisan yang 
terus berusaha untuk membebaskan Ma Mingxin. 
Pemerintah Qing kemudian memaksa Ma Mingxin untuk 
meredakan suasana. Ia diminta untuk membujuk para 
pengikutnya agar mereka mau menyerah dan meletakkan 
senjata. Permintaan ini ditolak oleh Ma Mingxin, sehingga 
menimbulkan kemarahan pemerintah Qing. Akibatnya, 
Ma Mingxin dihukum mati di hadapan pasukan muslim. 
Kaum muslim yang mendukungnya kemudian menjadi 
semakin marah. Pembunuhan di muka umum atas 
Ma Mingxin ini membuat kedua aliran yang berselisih 
paham tersebut saling membahu melawan penindasan 
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Qing. Akibatnya, jumlah kaum muslim yang mengangkat 
senjata semakin banyak. Mereka terdiri dari orang-orang 
Salar dan orang-orang Hui, yang ramai-ramai bergabung 
dengan kekuatan-kekuatan yang sudah ada.23 

Pertentangan yang semula ada di antara para 
pengikut dua paham yang berbeda itu seakan mengendap, 
mereka kemudian bersatu menggalang sebuah gerakan 
pemberontakan melawan pemerintah Qing.

Penindasan terhadap pemberontakan ini 
membutuhkan sebuah serangan besar-besaran dari 
pemerintah Qing. Setelah akhirnya pasukan-pasukan 
Qing berhasil menindas revolusi yang dilancarkan 
oleh kaum muslim tersebut, para pengikut Paham 
Baru kemudian mendapat tekanan yang keras. Banyak 
dari mereka dibuang ke luar daerah, bahkan ada yang 
dibunuh. Pemerintah Qing kemudian melarang adanya 
hubungan antara bangsa Hui dengan bangsa bangsa 
lainnya. Hubungan antardesa pun dilarang, meskipun 
penduduknya sama-sama berbangsa Hui.

Pada tahun 1783, terjadi kembali perlawanan yang 
merupakan sisa-sisa terakhir dari gerakan Ma Mingxin. 
Serangan yang disusun oleh Tian Wu ini konon cukup 
besar, tetapi dapat dipadamkan oleh pemerintah yang 
mendapat bantuan dari golongan menhuan dan juga 
dari kaum bangsawan bangsa Han.24 Akibat adanya 
serangan Tian Wu itu, maka garnisun-garnisun di 
wilayah tersebut diperkuat. Paham Baru kemudian 
diharamkan sejak saat itu.25 



Adrianus Laurens Gerung Waworuntu38

Namun, Paham Baru terus berkembang dan 
berlangsung secara tertutup. Para pengikut paham ini 
pada abad berikutnya kembali memainkan peranan 
yang penting di dalam menggerakkan pemberontakan-
pemberontakan muslim yang lebih besar lagi pada tahun 
1860-an dan 1870-an di wilayah barat laut Cina.

2.3. Hubungan Kaum Muslim dengan Bangsa Han (Sebuah 
tinjauan sosiologis atas hubungan mayoritas-minoritas)

Ada faktor ketiga yang sering diabaikan oleh para 
pengamat masalah pemberontakan kaum muslim di Cina, 
yaitu yang bersangkutan dongan hubungan mayoritas-
minoritas yang terjadi antara kaum muslim yang 
dianggap sebagai budaya tamu dengan bangsa Han yang 
mewakili budaya tuan rumah dan dominan.

Di bawah ini adalah suatu uraian singkat 
mengenai tiga tahapan proses perubahan kebudayaan 
yang dikemukakan oleh seorang pengamat Barat, 
Raphael Israeli, yang khusus menulis sebuah karya 
mengenai masalah-masalah konfrontasi budaya 
yang melatarbelakangi terjadinya gerakan-gerakan 
pemberontakan kaum muslim di Cina. Karya yang 
berjudul Muslims in China tersebut antara lain 
mempertanyakan keterbukaan hubungan yang terjalin 
di antara dua kelompok yang berbeda budaya itu. 
Secara terperinci ia mencoba menjelaskan kualitas dari 
hubungan yang ada di antara mereka guna memperoleh 
jawaban bahwa faktor ini juga memainkan peranan yang 
cukup berarti bagi terjadinya pemberontakan kaum 
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muslim Cina.
Menurut Raphael Israeli, interaksi antara dua 

golongan yang berbeda itu, khususnya berbeda di 
dalam identitas budaya dan agama, dengan sendirinya 
melahirkan stereotipe, kecurigaan, ketakutan, yang 
secara tak langsung disebabkan oleh cara dan pandangan 
hidup mereka yang berbeda satu dengan yang lain.

Bagi kaum muslim Cina, karena mengikuti aturan-
aturan makanan, shalat di dalam mesjid-mesjid yang 
tersendiri, menggunakan sistem penanggalan tersendiri, 
dan hidup di dalam komunitas-komunitas yang erat, 
maka dengan sendirinya mereka terpisah dari orang-
orang Han. Sebagai akibat selanjutnya adalah mereka 
memiliki perasaan keunggulan dan kekhususan yang 
mereka banggakan.

Dari sudut pandang orang Han yang tidak mengerti 
akan kebutuhan agama dan budaya dari pengisolasian 
diri kaum muslim ini, tak dapat berbuat lain kecuali 
memandang rendah dan mengejek mereka yang hidup 
di dalam wilayah bangsa Han tapi tidak rela untuk 
mengikuti kebudayaan mereka. Misalnya, pemujaan 
leluhur. Ritual ini adalah poros utama dari kebudayaan 
dan tradisi bangsa Han, tetapi tidak dijalankan oleh kaum 
muslim Cina.

Kecurigaan-kecurigaan yang timbul akibat interaksi 
ini sebenarnya merupakan sebuah warisan yang sudah 
ada sejak masyarakat-masyarakat muslim mulai bercipta 
beberapa abad sebelumnya, namun belum menjadi 
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persoalan yang serius karena masih dalam batas-batas 
yang dapat ditolerir oleh kedua belah pihak.

Lalu mengapa baru meledak pada masa 
pemerintahan Dinasti Qing, dan bukan pada masa-
masa sebelumnya? Raphael Israeli menjawabnya 
sebagai berikut. Ada tiga tahapan proses perubahan 
kebudayaan yang akan dilalui oleh sebuah masyarakat 
untuk memberontak, dalam kaitannya dengan konteks 
hubungan mayoritas-minoritas.
1. Tahapan pertama terjadi ketika kondisi-kondisi 

normal tercipta, yaitu suatu koeksistensi damai yang 
dibuat-buat antara dua kebudayaan, masing-masing 
yakin atas keunggulannya, namun menghindari 
benturan-benturan. Pada tahapan ini kaum muslim 
Cina lalu dihadapkan pada dua masalah yang 
saling bertentangan: yaitu (1) tekanan asimilasi 
yang mendorong mereka untuk berakulturasi 
dengan kebudayaan mayoritas Han, dan (2) 
tekanan kebudayaan yang menarik mereka untuk 
mengawetkan inti dari kebudayaan dan identitas 
mereka sebagai golongan minoritas muslim. Selama 
imbangan dari dua tekanan ini sama besarnya, 
masyarakat muslim Cina memiliki mekanisme-
mekanisme yang memadai untuk mempertahankan 
ketegangan-ketegangan yang menahun ini pada 
tingkat yang dapat ditolerir.

2. Tahapan yang kedua terjadi ketika penggiatan 
tekanan dari luar diredakan melalui suatu penggiatan 
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tekanan ke dalam yang sejajar. Proses ini cenderung 
terjadi di wilayah-wilayah yang memiliki proporsi 
kelompok minoritas yang cukup besar. Di wilayah-
wilayah ini diskriminasi penghambatan terhadap 
golongan minoritas lebih besar, karena kelompok ini 
mewakili suatu ancaman besar bagi politik, ekonomi, 
dan kedudukan sosial dari mayoritas. Akibatnya, 
kedua belah pihak saling melancarkan prasangka 
dan diskriminasi, sehingga baik minoritas maupun 
mayoritas mengembangkan suatu kesadaran yang 
meningkat tentang karakteristik-karakteristik yang 
khusus dari kelompok minoritas, yang membawa 
kepada stereotip-stereotip dan akibat-akibatnya, 
yaitu kecurigaan dan rasa permusuhan yang saling 
dilancarkan oleh masing-masing pihak.

3. Tetapi ketika ketegangan dan diskriminasi menjadi 
tak dapat ditolerir Lagi, imbangan antara tekanan-
tekanan dari luar dan ke dalam tidak sama, maka 
minoritas mengambil tindakan melalui corak yang 
ketiga: agresi atau pemberontakan. Pada tahapan 
ini, yang dicirikan dengan adanya pertentangan yang 
keras antara kebudayaan tamu dengan kebudayaan 
tuan rumah, di situ berkembang suatu polarisasi 
ideologi yang ekstrem. Maka pemberontakan bukan 
saja merupakan suatu luapan kemarahan atau 
semata-mata suatu kebutuhan bagi kelangsungan 
hidup secara fisik, tetapi adalah satu-satunya 
jalan untuk mempertegas kembali identitas 
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kebudayaan mereka, bebas dari tekanan-tekanan 
yang dilancarkan oleh kebudayaan mayoritas yang 
dominan.26 

Tiga tahapan proses perubahan kebudayaan yang 
dikemukakan oleh Raphael Israeli ini dapat dijadikan 
sebagai pedoman untuk menilai perkembangan kaum 
muslim Cina sejak mereka menjadi komunitas-komunitas 
yang beridentitas sampai mereka mulai melancarkan 
gerakan-gerakan perlawanan pada jaman Dinasti Qing.

Menurut pengamatan Israeli, kondisi yang tercipta 
pada masa pemerintahan Dinasti Qing telah membawa 
kualitas hubungan antara kaum muslim Cina dengan 
bangsa Han pada tahapan yang ketiga, sehingga terjadi 
ledakan-ledakan pemberontakan kaum muslim Cina di 
Propinsi Yunnan dan di wilayah-wilayah barat laut Cina 
hampir secara serentak.
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PEMBERONTAKAN DI WILAYAH BARAT 
LAUT, PROVINSI XINJIANG, DAN 

PROVINSI YUNAN

3

1. Pemberontakan di Wilayah Barat Laut

1.1. Latar belakang

Meletusnya pemberontakan kaum muslim 
Cina di wilayah barat laut yang sebagian 
besar dilancarkan oleh mereka yang berasal 
dari suku bangsa Hui ini terjadi akibat suatu 

rangkaian peristiwa yang bisa dianggap sepele saja.
Pada tahun 1858, di Propinsi Shanxi terjadi sebuah 

percekcokan mengenai anak-anak muslim yang menjual 
buah-buahan pada sebuah pertunjukan di sebuah kota 
yang mayoritas penduduknya adalah bangsa Han. Di 
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dalam percekcokan ini hakim setempat menolak untuk 
campur tangan. Namun hakim itu menjadi marah 
akibat desakan-desakan jurubicara kaum muslim 
yang menginginkan penyelesaian adil bagi masalah itu 
sehingga akhirnya ia malah mendera mereka.

Peristiwa tersebut menyebabkan kemarahan 
beribu-ribu kaum muslim setempat. Mereka kemudian 
menyerbu sebuah desa orang Han. Akibat serbuan itu 
berjatuhan korban nyawa yang besar di kedua belah 
pihak. Hakim yang dianggap sebagai penyebab kerusuhan 
tadi kemudian ditarik ke kota Xian oleh pemerintah, 
dan tentara dikerahkan ke daerah yang rusuh itu 
guna memulihkan ketertiban di sana. Mungkin karena 
disebabkan oleh turun tangannya tentara pemerintah 
dalam penertiban itu, kaum muslim menilai bahwa dalam 
mengatasi permasalahan yang ada pemerintah Qing 
telah memihak bangsa Han. Dan sejak saat itu terjadi 
gelombang-gelombang kerusuhan yang dilancarkan oleh 
mereka terhadap pemerintah Qing.1 

Antara tahun 1861 dan 1862, kaum muslim mulai 
melancarkan pemberontakan-pemberontakan secara 
aktif meskipun tersendat-sendat di berbagai wilayah di 
Propinsi Shanxi dan Propinsi Gansu. Pada tahun 1862 
sebuah pemberontakan besar dilancarkan di bagian 
selatan Propinsi Shanxi, tepatnya di dekat kota Xian. 
Wilayah tersebut baru saja diusik oleh lewatnya sebuah 
pasukan dari kekuatan-kekuatan Taiping. Pemberontakan 
ini pun diawali dengan terjadinya persoalan yang sepele 
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saja tampaknya.
Pada saat itu sekitar 600 prajurit muslim yang 

sudah dilucuti oleh gubernur Propinsi Henan sedang 
berada dalam perjalanan kembali ke Propinsi Gansu, 
tempat asal mereka. Di Huazhou, mereka merusak 
beberapa pohon bambu dari sebuah kebun tanpa seizin 
sang pemilik yang berbangsa Han. Segerombolan orang 
kemudian berdatangan, dan para milisi dikerahkan untuk 
mendamaikan. Sumber-sumber muslim menyatakan 
bahwa di dalam kejadian tersebut dua orang muslim 
dipukul sampai mati dan rumah-rumah kaum muslim 
yang berada di sekitar wilayah itu dibakar malam itu juga.2 

Secara resmi insiden tersebut dilaporkan sebagai 
bukti pertama mengenai adanya suatu persekongkolan 
muslim yang sedang menjalar. Pasukan-pasukan 
pemerintah kemudian dikirim ke wilayah tersebut untuk 
membantu para milisi setempat.

Dua insiden yang terjadi di Propinsi Shanxi itu 
kemudian meledak menjadi pemberontakan terbuka yang 
dilancarkan oleh kaum muslim Cina di wilayah barat laut; 
yang digerakkan oleh unsur-unsur suku bangsa Hui dan 
Salar. Pemberontakan yang mulai dikobarkan dari sekitar 
Huazhou ini3  akhirnya mendapat perhatian yang serius 
dari pemerintah pusat di Beijing. Pemerintah pusat lalu 
mencoba untuk mengadakan perundingan dengan kaum 
muslim yang memberontak itu, namun usaha tersebut 
dijawab dengan membunuh seorang dari dua utusan 
yang dikirim ke sana.
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Pada tahun 1862, sejarah Cina mencatat adanya awal 
pemberontakan kaum muslim secara besar-besaran di 
wilayah barat laut. Pemberontakan ini baru berakhir 16 
tahun kemudian; yaitu setelah diadakan serangan militer 
yang besar guna memadamkannya pada tahun 1878.

1.2. Pemberontakan di Propinsi Shanxi dan Propinsi 
Gansu 

Sebagai akibat dari kejadian-kejadian yang 
berkecamuk antara tahun 1861—1862, pasukan-
pasukan kaum muslim berhasil mengepung kota Xian 
dan membunuh pemimpin milisi di sana.

Dengan keberhasilan mereka dalam mengepung 
kota Xian, maka gerakan pemberontakan kaum 
muslim ini seakan mendapat angin, sehingga seluruh 
masyarakat muslim di wilayah barat laut Cina kemudian 
terlibat di dalamnya.

Gubernur Propinsi Shanxi yang bernama Yang 
Qi lalu meminta bantuan yang lebih besar lagi dari 
pemerintah pusat. Kaum muslim yang memberontak itu 
dipimpin oleh Ren Wu dan He Mingdang, yang membagi-
bagikan pasukannya kepada Yu Yanlu, Yu Deyan, dan Ma 
Shengyan. Tanggung jawab tertinggi berada di pundak 
Ren Wu.4  Tokoh-tokoh inilah yang memegang peranan 
penting di dalam gerakan pemberontakan kaum muslim 
di Propinsi Shanxi.

Di Propinsi Gansu yang bertetangga dengan 
Propinsi Shanxi, kaum muslim yang memberontak 
bermarkas di kota Jinjibao. Gerakan mereka di sana 
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dipimpin oleh Ma Hualong, yang dikenal sebagai tokoh 
sentral dari pemberontakan kaum muslim di wilayah 
barat laut Cina. Ma Hualong adalah seorang tokoh 
karismatik dari golongan xin jiao di Propinsi Gansu. Ia 
menjadi ketua paham tersebut melalui pewarisan dari 
ayahnya, Ma Er. Ma Hualong kemudian memperoleh gelar 
Zhongda Ahong5  yang menunjukkan statusnya sebagai 
pemimpin keagamaan yang dihormati dan diagungkan, 
la belakangan menjadi simbol dari kekuatan, persatuan, 
serta perjuangan kaumnya.

Para pemimpin pemberontakan lainnya yang berada 
di bawah kekuasaannya antara lain Ma Zhanao yang 
bermarkas di Hezhou, Ma Wenyi yang bermarkas di 
Xining, dan Ma Wen lu yang bermarkas di Suzhou.

Untuk memadamkan pemberontakan yang sudah 
menjalar ke berbagai wilayah di dalam dua propinsi 
tersebut, pemerintah pusat lalu menunjuk seorang 
jenderal bangsa Tatar yang bernama Duo Longa. 
Tetapi saat itu Duo Longa masih disibukkan oleh 
pemberontakan Taiping, di mana ia juga sedang terlibat 
dalam usaha pemadaman pemberontakan tersebut. 
Karena itu pemerintah pusat kemudian memerintahkan 
seorang pejabat lain yang bernama Sheng Pao untuk 
memikul tanggung jawab penuh atas pemusatan baru 
dari pasukan-pasukan Qing yang diperbantukan di 
Propinsi Shanxi. Karena kemudian Sheng Pao tidak 
mampu memikul tanggung jawab itu, maka padu awal 
tahun 1863 ia secara resmi diganti oleh Duo Longa.
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Duo Longa yang sudah berpengalaman di dalam 
usaha penindasan Pemberontakan Taiping itu lalu 
melancarkan serangan-serangan yang keras yang 
menghasilkan jatuhnya banyak benteng pertahanan 
pasukan-pasukan muslim di wilayah Propinsi Shanxi. 
Jenderal Duo bahkan berhasil menghalau kekuatan-
kekuatan kaum muslim ke wilayah Propinsi Gansu. Di 
dalam serangan-serangan Jenderal Duo tersebut, dua 
panglima yang dikirim pasukan Taiping untuk membantu 
pasukan-pasukan muslim turut terbunuh. Rupanya dalam 
musim gugur tahun 1862 pasukan-pasukan muslim 
di Propinsi Shanxi sudah mengadakan kontak-kontak 
dengan kekuatan-kekuatan Taiping.6 

Kota Xian akhirnya dapat dibebaskan dari kepungan 
pasukan-pasukan muslim, pasukan-pasukan muslim 
yang berada di bagian selatan Propinsi Shanxi bahkan lalu 
menjadi terpecah-belah. Mereka kemudian dipimpin oleh 
Bai Yanhu untuk menyingkir ke dalam wilayah Propinsi 
Gansu dengan maksud menggabungkan diri dengan 
pasukan-pasukan muslim pimpinan Ma Hualong di sana. 
Ketika Bai Yanhu menyingkir ke Propinsi Gansu, Jenderal 
Duo Longa segera mengadakan operasi pembersihan 
yang besar-besaran sehingga menghancurkan wilayah 
seluas 200 li persegi.7 

Kemenangan pasukan Duo Longa di wilayah 
Propinsi Shanxi ini rupanya hanyalah merupakan sebuah 
kemenangan yang bersifat sementara saja, dan bahkan 
menyulut sebuah pemberontakan yang lebih besar lagi di 
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wilayah Propinsi Gansu.
Pada tahun 1864 Jenderal Duo Longa sendiri 

terbunuh, dan pemberontakan di Propinsi Gansu 
menjalar dengan cepatnya. Ma Hualong yang merupakan 
eksponen utama dari golongan xin jiao setempat 
memimpin sebuah wilayah yang luas yang terbentang 
antara Ningxia dan Qinan, termasuk Pingliang. Wilayah-
wilayah ini dikomandoinya dari Jinjibao. Pada tahun-
tahun berikutnya pasukan-pasukan muslim berhasil 
merebut Ningxiafu, Suzhou, Lanzhou, serta banyak kota-
kota kecil lainnya. Keadaan di Propinsi Gansu semakin 
lepas kontrol dari pemerintah Dinasti Qing.

Pada tahun 1866 pemerintah Qing menganggap 
bahwa masalah pemberontakan kaum muslim di 
berbagai wilayah barat laut Cina itu sudah berada pada 
tahap yang membahayakan keutuhan Kekaisaran Cina. 
Suatu perubahan mendasar dalam kebijakan pemerintah 
Qing sudah dianggap mendesak untuk menyelesaikan 
masalah ini. Namun karena mereka masih mengerahkan 
perhatiannya pada pemberontakan Nian setelah 
sebelumnya telah berhasil menumpas Taiping (1864), 
maka perhatian terhadap kaum muslim di wilayah barat 
laut ini baru akan digiatkan jika kekuatan-kekuatan Nian 
itu sudah berhasil dibungkam.

Di penghujung tahun 1866, salah seorang tokoh 
Periode Restorasi8  yang bernama Zuo Zongtang (1812—
1885), ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Propinsi 
Shanxi dan Propinsi Gansu. Tugas ini khususnya diberikan 
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kepadanya untuk memerangi kekuatan-kekuatan muslim 
di sana serta mengembalikan ketenteraman di kedua 
propinsi tersebut. Tetapi rencana-rencananya untuk 
meredakan suasana yang bergejolak di wilayah-wilayah 
itu tidak mendapatkan persetujuan dari pemerintah 
pusat sampai bulan September 1868. Zuo sendiri baru 
menduduki posnya di Xian pada bulan Nopember 1868, 
dua tahun setelah pengangkatan resmi. Jabatan sebagai 
gubernur jenderal tersebut secara resmi dipegangnya 
dari tahun 1866 sampai tahun 1880. Tokoh ini kemudian 
pada akhirnya berhasil menghancurkan kekuatan-
kekuatan pasukan muslim di wilayah barat laut Cina. 
Ia juga dikenal sebagai tokoh pemerintah yang berhasil 
menaklukkan kekuatan-kekuatan pasukan Nian pada 
tahun 1868.

Dalam usahanya untuk memadamkan 
pemberontakan kaum muslim di wilayah barat laut ini, Zuo 
melancarkan sebuah serangan politis yang berdasarkan 
sebuah peribahasa tradisional: “bu fen Han Hui, zhi wen 
liang yu” (jangan bedakan antara Han dan Hui, bedakan 
saja antara yang baik dan yang buruk).9  Karena itu Zuo 
Zongtang merasa perlu untuk mengajak pihak pemerintah 
untuk bermawas diri atas ketimpangan sosial dan politik 
yang terjadi di dalam wilayah pemukiman kaum muslim 
yang jauh dari pengawasan aparat pemerintah pusat di 
Beijing. Zuo merasa perlu untuk menata kembali kasus-
kasus penarikan pajak yang tidak pantas, mendengar 
semua keluhan dengan adil, menjatuhkan hukuman yang 
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segera kepada pasukan-pasukan yang brengsek yang 
menyebabkan kekacauan di antara penduduk. Menurut 
Zuo: “sebuah rencana dasar tidak dapat bersandar 
semata-mata pada strategi militer saja”.10 

Dalam aspek militer, yang mendapat prioritas 
untuk memadamkan pemberontakan, Zuo Zongtang 
menghadapi rangkaian tantangan yang tidak mudah. Ia 
membuka jalur pengadaan (supply lines) yang panjang dan 
menembus wilayah-wilayah yang miskin, berpenduduk 
jarang, dan yang memusuhinya. Hanya sedikit saja sumber 
daya manusia setempat yang dapat dimobilisasikannya. 
Di lain pihak, ia menghadapi lawan-lawan yang tangguh. 
Mereka adalah para pemimpin gerilya yang terlatih 
yang sekaligus juga adalah pemimpin-pemimpin agama 
yang fanatik, yang mempunyai kedudukan untuk 
memanfaatkan rasa permusuhan yang menahun yang 
bersifat etnis, kultural, dan regional.11 

1.3. Serangan Militer Zuo Zongtang
Ketika mendapat tugas untuk memadamkan 

pemberontakan kaum muslim Cina di wilayah barat laut, 
Zuo Zongtang berharap dapat menyelesaikannya dalam 
jangka waktu lima tahun. Kenyataannya, Zuo memang 
berhasil.

Zuo Zongtang yang tiba di Xian pada bulan 
Nopember 1868 itu lalu memusatkan semua kekuatan-
kekuatan yang ada dalam suatu koordinasi gerakan 
penyerangan yang bercabang tiga:
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- Jalur Utara;
 Pada jalur ini Zuo menempatkan Liu Songshan. 

Ia ditugaskan untuk bergerak dari bagian utara 
Propinsi Shanxi, menyeberangi Sungai Kuning, 
menuju kabupaten Suide di sebelah timurlaut 
Propinsi Shanxi. Tujuan akhirnya adalah Jinjibao, 
kubu pertahanan Ma Hualong.

- Jalur Selatan:
 Pada jalur ini komando dipegang oleh Zhou Kaixi. 

Zhou ditugaskan untuk bergerak melalui Jinzhou 
menuju ke arah Hezhou, di Propinsi Gansu.

- Jalur Tengah:
 Jalur ini dipimpin langsung oleh Zuo Zongtang 

sendiri yang dibantu oleh Liu Dian. Mereka bergerak 
dari Propinsi Shanxi menuju ke Propinsi Gansu, 
melalui jalan raya utama yang menghubungkan dua 
propinsi tersebut.12 

Di antara ketiga jalur yang diciptakan oleh Zuo ini, 
ternyata kemudian Jalur Utara lah yang akhirnya terbukti 
sangat menentukan. Tugas utama Liu Songshan di jalur 
tersebut adalah untuk membersihkan pasukan-pasukan 
muslim setempat yang berada di bawah pimpinan Dong 
Fu-xiang. Kelompok pimpinan Dong ini menjadi kekuatan 
muslim yang mengganggu wilayah perbatasan propinsi-
propinsi Shanxi dan Gansu, serta Suiyuan di wilayah 
Mongolia Dalam.

Ketika Liu mencapai kabupaten Suide, ia 
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mendapatkan bahwa kubu-kubu pertahanan Dong 
Fuxiang terpencar-pencar di sepanjang wilayah yang 
membentang antara Yenan dan Yulin. Liu menyerang dan 
menghancurkan kekuatan-kekuatan muslim di sana dan 
mengejar sisa-sisa dari mereka yang melarikan diri ke 
basis asal mereka yaitu Jinjibao, di sebelah selatan Ordos.

Ayah Dong Fuxiang, dan kemudian Dong sendiri 
lalu mengajukan penawaran diri untuk menyerah 
karena merasa terpojok. Sejak saat itu mereka patuh 
kepada panglima- panglima Qing. Ternyata pasukan yang 
dipimpin oleh Dong Fuxiang ini adalah suatu kelompok 
yang independen, yang memiliki sedikit pasukan 
tetap. Setelah pemerintah Qing berhasil memadamkan 
pemberontakan kaum muslim Cina di wilayah barat laut, 
kelompok Dong Fuxiang ini mendapat banyak hadiah 
dari pemerintah karena pembelotan mereka itu. Hadiah-
hadiah yang diberikan itu antara lain berupa harta benda 
milik keluarga-keluarga muslim yang bersikeras untuk 
pantang menyerah kepada pasukan Qing.13 

Pasukan muslim yang masih berjuang kemudian 
bergerak ke arah barat menuju Propinsi Gansu. Pada 
musim gugur 1869 tampaknya Propinsi Shanxi sudah 
dapat dikuasai oleh pasukan-pasukan Qing. Zuo 
kemudian mengarahkan perhatiannya ke wilayah-
wilayah di Propinsi Gansu dan prefektur Ningxia.

Di awal tahun 1870, Liu Songshan melancarkan 
serangan pertama terhadap basis utama pasukan muslim, 
yaitu kota Jinjibao di prefektur Ningxia. Kota yang disebut 
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sebagai “benteng revolusi” dan “Medina kaum muslim 
Cina” itu adalah kubu pertahanan terakhir dari Ma 
Hualong. Ma sendiri adalah seorang panglima yang ulet. 
Para pengikutnya lebih miskin dan lebih bebal daripada 
para prajurit muslim lainnya. Mereka menganggap 
pemimpin mereka, Ma Hualong, sebagai penitisan dari 
roh yang sejajar atau lebih kuat dari Nabi Muhammad 
s.a.w. Dalam melancarkan peperangan melawan pasukan-
pasukan Qing, Ma Hualong dan pengikut-pengikutnya 
melakukan perang jihad.14 

Serangan yang dilakukan oleh Liu Songshan 
itu menjadi pertempuran yang buas karena dilawan 
dengan kenekatan pasukan Ma Hualong. Liu mengalami 
kegagalan dalam serangan tersebut dengan kerugian 
yang besar, antara lain dengan kematiannya sendiri.

 Kegagalan Liu itu memompa semangat juang 
pasukan Ma Hualong, sehingga mereka berada di atas 
angin. Ma kemudian mampu mengirim pasukan ke 
Propinsi Shanxi untuk mengadakan penyerangan-
penyerangan terhadap garis-garis komunikasi Zuo 
Zongtang. Ketika Bai Yanhu dengan pasukannya datang 
membantu Ma Hualong, para penguasa di Beijing segera 
memberi bantuan tambahan bagi Zuo Zongtang dengan 
mengirim seorang tokoh yang bernama Li Hongzhang. 
Zuo kemudian mengadakan konsolidasi, dan kemudian 
berhasil memperbaiki kembali posisinya.

Zuo Zongtang lalu menunjuk Liu Jintang, keponakan 
Liu Songshan, untuk mengisi kedudukan yang ditinggal 



Pemberontakan Muslim Cina pada Akhir Abad XIX 59

mati oleh pamannya itu; yaitu menjadi panglima medan di 
Jinjibao. Liu Jintang yang dipenuhi oleh perasaan dendam 
kesumat atas kematian pamannya itu lalu berlaku dengan 
semena-mena. Ia segera menutup tanggul-tanggul Sungai 
Kuning dan mengepung kota Jinjibao dengan sangat ketat.

Akibatnya, pada tahun 1871, kota Jinjibao jatuh 
ke tangan Liu Jintang. Ma Hualong dengan sisa-sisa 
pasukannya serta seluruh penduduk kota yang menderita 
kelaparan itu kemudian menyerah. Bagi mereka tidak 
diberi pengampunan ataupun amnesti. Seluruh keluarga 
Ma Hualong dibunuh, rumahnya diratakan dengan tanah, 
dan sejak saat itu tidak ada seorang muslim pun yang 
diperbolehkan tinggal di kota Jinjibao. Keluarga jauh dari 
Ma Hualong yang dibiarkan hidup dibawa ke Propinsi 
Heilongjiang, setelah sebelumnya pemerintah Qing 
terlebih dahulu memperoleh kepastian bahwa tidak ada 
bekas-bekas dari Paham Baru yang ditakuti dan dibenci 
itu menyebar di propinsi tersebut.15 

Penguasaan kembali atas kota Jinjibao ini 
merupakan kemenangan terbesar pertama dari 
serangan-serangan barat laut Jenderal Zuo Zongtang. Ia 
kemudian melaporkan dengan bersemangat dan penuh 
kemenangan tentang kehancuran total dari kota Jinjibao, 
begitu juga tentang penghukuman mati bagi semua 
pemimpin pemberontakan di kota itu. Zuo berdalih:” jika 
saya tidak menghancurkan mereka, jika saya menyisakan 
sebuah cabang atau sebuah akar, resikonya ialah mereka 
sebaliknya kolak akan menghancurkan saya”.16 Pujian- 
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pujian serta penghargaan-penghargaan yang tinggi 
diberikan kepada Zuo Zongtang, dan hadiah-hadiah 
dibagikan kepada semua pihak yang menampakkan 
jasanya di dalam serangan yang berhasil itu.

Setelah jatuhnya kota Jinjibao dari pertahanan 
pasukan-pasukan kaum muslim, maka Zuo Zongtang 
yang kini berada di atas angin. Para penguasa di Beijing 
lalu menjadi begitu tidak sabar untuk memperoleh 
kemenangan akhir. Zuo kemudian melaporkan operasi-
operasi pengintaian ke depan menuju arah Tongguibao di 
Propinsi Gansu. Sekarang ia mencoba untuk menantang 
lawan-lawan yang tidak begitu ditakutinya lagi. 
Maklumat demi maklumat memperingatkannya untuk 
tidak membuang-buang waktu dengan menawarkan 
undangan-undangan untuk menyerah kepada lawan-
lawannya. Kesemua maklumat itu mendesaknya untuk 
mempergunakan kesempatan guna memperoleh 
kemenangan militer secara keseluruhan; karena itu 
janganlah berinisiatif untuk memenangkan peperangan 
ini melalui bujukan-bujukan.

Pada tanggal 22 April 1871, keluar sebuah 
maklumat yang melaporkan perebutan kota Tongguibao. 
Di sini tampak bahwa kebijakan pemerintah Qing atas 
para pemberontak kaum muslim setempat dirasakan 
jauh lebih lunak dari sebelumnya. Sejumlah pemimpin 
kaum muslim yang berlindung di dalam perkampungan-
perkampungan muslim yang dibentengi tidak diusik oleh 
pasukan pemerintah. Pasukan-pasukan Qing tidak lagi 
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melakukan pengganyangan umum atau pembunuhan 
besar-besaran seperti apa yang telah dilakukan atas kota 
Jinjibao dan penduduknya. Yang ada hanyalah sebuah 
tuntutan yang mendesak “kaum muslim yang baik” 
untuk menyerahkan para pemberontak yang “tidak dapat 
diubah” yang berada di dalam lindungan mereka.

Kemenangan-kemenapngan baru menyusul 
kemudian. Kota Hezhou menjadi sasaran berikutnya. 
Ma Zhanao yang menjadi panglima pasukan muslim di 
Hezhou sebenarnya telah memenangkan pertempuran-
pertempuran melawan pasukan-pasukan Qing di 
daerahnya. Tetapi setelah menyadari kejatuhan kota 
Jinjibao dan kekalahan Ma Hualong, ia tidak yakin lagi 
akan adanya suatu kemenangan akhir bagi kekuatan-
kekuatan kaum muslim yang masih ada. Di lain pihak, 
Zuo Zongtang menghendaki tidak terjadinya kembali 
pengepungan semena-mena seperti di kota Jinjibao. 
Akhirnya diadakan sebuah pembicaraan di kota Hezhou 
antara pihak muslim dengan pihak Qing, yang intinya 
ialah penyerahan diri secara damai dari Ma Zhanao 
dan pasukannya. Sebagai imbalannya mereka diberi 
pengampunan. Ma Zhanao kemudian menerima tawaran 
itu dan menyerah.

Meskipun akhirnya dilaksanakan hukuman mati 
bagi beberapa pemberontak di kota Hezhou, namun kota 
ini terhindar dari pelaksanaan-pelaksanaan hukuman 
mati besar-besaran serta pembuangan dan perpindahan 
penduduk yang menyeluruh seperti apa yang dialami 
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oleh warga kota Jinjibao. Sejumlah kaum muslim di 
Hezhou bahkan kemudian dianugerahkan gelar dan 
kedudukan di dalam kepemerintahan. Keluarga Ma 
Zhanao di kemudian hari menjadi sebuah kekuatan yang 
paling berpengaruh di dalam masyarakat Propinsi Gansu.

Di Xining, Ma Guiyuan telah goyah bahkan sebelum 
pasukan-pasukan Liu Jintang tiba di sana pada bulan 
Desember 1872. Sejumlah kaum muslim setempat ada 
yang dihukum mati dan ada yang menyerahkan diri 
ketika mereka dikalahkan oleh Liu Jintang. Ma Guiyuan 
sendiri dengan diikuti oleh sejumlah pendukung 
setianya yang masih tersisa, lalu melarikan diri ke 
Payanyongke. Pada tanggal 7 April 1873 diumumkan 
penangkapan atas dirinya.

Tahap akhir dari serangan-serangan militer Zuo 
Zongtang guna memadamkan pemberontakan kaum 
muslim di wilayah barat laut Cina dimulai dengan 
diadakannya sebuah serangan yang diarahkan ke 
kota Suzhou. Kota ini telah dikuasai oleh Ma Wenlu 
sejak tahun 1865. Pasukan-pasukan pemerintah yang 
dipimpin oleh Cheng Lu seharusnya sudah maju menuju 
Suzhou, tetapi rupanya mereka tidak berhasil seperti 
apa yang diharapkan. Padahal secara jelas di dalam 
setiap maklumat tentang Pemberontakan Muslim selalu 
ada pasal tambahan yang memerintahkan Cheng Lu 
untuk segera merebut kota Suzhou. Cheng Lu kemudian 
dianggap gagal, lalu segera ditarik dan bahkan dijatuhi 
hukuman mati oleh pemerintah Qing.
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Pada musim panas tahun 1872 Zuo Zongtang sendiri 
turun tangan. Ia segera melancarkan sebuah serangan 
baru untuk merebut kota Suzhou. Pada musim gugur 
1873 ia mengambil alih komando, akhirnya kota tersebut 
berhasil ditaklukkannya pada bulan Nopember 1873. Di 
Suzhou terjadi pembakaran, pembunuhan besar-besaran 
yang melebihi kejadian di kota Jinjibao. Sedikit saja 
dari kaum muslim di Suzhou yang berhasil melarikan 
diri ke Propinsi Xinjiang. Dari sana kemudian mereka 
meneruskan pelariannya ke wilayah Rusia di mana hidup 
kaum kerabat mereka. Bai Yanhu adalah salah seorang 
dari mereka yang diberitakan berhasil melarikan diri.

Penguasaan kembali atas kota Suzhou itu telah 
merampungkan usaha penenteraman wilayah barat laut 
Cina dari gerakan-gerakan pemberontakan kaum muslim 
Cina dari suku bangsa Hui dan Salar tersebut.

2. Pemberontakan di Propinsi Xinjiang
Il i adalah sebuah prefektur (fu) Kekaisaran Qing 

yang membawahi sembilan kota di wilayah Propinsi 
Xinjiang bagian utara, yang juga dikenal dengan nama 
Turkistan Cina. Wilayah ini berbatasan dengan wilayah 
Turkistan Rusia. Salah satu kota yang berada di bawah 
prefektur ini adalah Ningyuan atau Ining.

Pemberontakan kaum muslim di Propinsi Xinjiang 
yang saat itu masih dikenal di Cina dengan sebutan 
Xiyu (Wilayah Barat) ini berakar dari Kesewenang-
wenangan administrasi pemerintah Qing setempat. Sejak 
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ditaklukkan oleh Kaisar Qiang Long (1736-1795) pada 
tahun 1751, wilayah ini diperintah oleh Kekaisaran Qing 
sebagai sebuah koloni militer. Administrasinya dikepalai 
oleh seorang gubernur militer yang membawahi 
prefektur Il i, dengan dibantu oleh sejumlah pembantu 
gubernur militer serta agen-agen kekaisaran yang duduk 
di dalam berbagai kedudukan penting.

Sekitar 16.000 prajurit ditempatkan di bagian 
utara (pegunungan) Tianshan, dan 5760 prajurit lainnya 
ditempatkan di bagian selatannya. Para pejabat tinggi 
dan pegawai-pegawainya hampir seluruhnya terdiri dari 
orang-orang Manzu serta pendukung-pendukungnya 
yang merupakan orang-orang asing bagi penduduk 
setempat. Mereka memerintah penduduk asli setempat 
yang mayoritas adalah kaum muslim dari suku bangsa 
Uighur Turki. Suku bangsa Uighur ini berkomunikasi 
dalam bahasa Turki dan memakai sorban, mereka 
dipimpin oleh kepala suku-kepala suku yang disebut Beg.

Para penakluk yang berbangsa Manzu ini 
memperlakukan orang-orang muslim Uighur tersebut 
dengan sikap yang merendahkan, seakan-akan mereka 
adalah orang-orang pribumi yang tidak beradab. Kepada 
mereka dikenakan pajak-pajak yang tinggi yang disertai 
dengan sumbangan-sumbangan wajib yang bersifat 
pemaksaan, yang dipakai untuk membiayai pemborosan 
yang tak terkendali dari para penguasa tersebut.

Ketidakpuasan dari kaum muslim Uighur yang 
merasa diperlakukan dengan semena-mena oleh para 
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penguasa setempat itu mengilhami sebuah gairah 
yang kuat untuk mengadakan suatu perubahan demi 
memperjuangkan keadilan dan perbaikan bagi nasib 
mereka.

Harapan mereka untuk melancarkan gerakan 
revolusi itu terletak di atas pundak sebuah keluarga 
ningrat Khodja, yaitu para pangeran dari wilayah 
Kashgaria. Keluarga ningrat Khodja ini sebelumnya 
adalah merupakan penguasa-penguasa Turkistan Cina 
yang telah ditaklukkan oleh pemerintah Qing. Keluarga 
ini kemudian mengungsi dan hidup di wilayah Khokand. 
Meskipun demikian, mereka masih penasaran untuk 
menegakkan kembali kekuasaan pribadi mereka di 
wilayah yang pernah menjadi milik mereka itu.

Khodja sendiri adalah sebuah dinasti keagamaan 
yang mengaku sebagai keturunan dari Nabi Muhammad 
s.a.w. Mereka memerintah wilayah Kashgaria yang 
dewasa ini termasuk wilayah bagian selatan Propinsi 
Xinjiang sebelum ditaklukkan oleh Kaisar Qiang Long 
pada tahun 1759. Mereka terus menerus mendorong 
para pendukung mereka yang masih tersisa di wilayah 
Propinsi Xinjiang untuk melancarkan revolusi melawan 
pemerintah Qing setempat, sementara mereka sendiri 
mengatur serangan-serangan yang dilancarkan dari 
wilayah Khokand.17 

Sepanjang abad penaklukan Dinasti Qing atas 
mereka, telah terjadi kurang lebih selusin gerakan 
pemberontakan dan invasi-invasi yang digerakkan 
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oleh keluarga ningrat ini. Pada tahun 1756, Jenderal 
Zhao Hui dan A Gui berhasil menindas sebuah, gerakan 
pemberontakan yang berkobar di wilayah ini. Saat itu 
gerakan kaum muslim Uighur setempat dipelopori dan 
dipimpin oleh Khozi Khan yang dikenal dengan sebutan 
Khodja Kecil, yang dibantu oleh saudara prianya yang 
bernama Durhan-al-din dengan sebutan Khodja Besar.18 

Pada tahun-tahun antara 1825 sampai 1828 
kembali terjadi pemberontakan besar di wilayah ini 
yang dipimpin oleh Jehangir yang juga berasal dari 
keluarga ningrat Khodja. Untuk menumpas gerakan 
yang dilancarkan oleh Jehangir ini, pemerintah Qing 
menggunakan seorang jenderal bangsa Mongol yang 
bernama Chang Ling. Peperangan yang memakan waktu 
tiga tahun itu kemudian berhasil dimenangkan oleh 
Chang Ling, sehingga Kekaisaran Qing memperoleh 
kembali oase-oase Kashgaria, Khokand, dan Yarkand.

Pada tahun 1864 ketika pemerintah Qing sedang 
mengalami kemunduran dan sedang menghangatnya 
pemberontakan kaum muslim suku bangsa Hui dan 
Salar di wilayah barat laut, kaum muslim suku bangsa 
Uighur di wilayah Propinsi Xinjiang kembali bergolak. 
Administrasi Qing setempat merasa kewalahan untuk 
melakukan gerakan penindasan karena mereka terlalu 
lemah akibat tidak adanya dana, karena dana tersebut 
telah mereka hambur-hamburkan untuk kesenangan 
pribadi. Sementara itu pemerintah pusat di Beijing 
terlalu disibukkan oleh pemberontakan-pemberontakan 
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Taiping dan Nian serta berbagai masalah lain, sehingga 
mereka belum merasa perlu untuk mengambil tindakan-
tindakan yang mendesak guna memadamkan gerakan ini. 
Akibatnya, pemerintah pusat kembali kehilangan kontrol 
atas wilayah ini.

Pada tahun 1865 seorang petualang dari Khokand 
datang memasuki wilayah Propinsi Xinjiang. Ia adalah 
Yakub Beg (1820—1877), yang dikenal sebagai 
seorang pangeran dari sebuah keluarga yang saat itu 
sedang memerintah di wilayah Khokand, yaitu tempat 
pengungsian dari para bangsawan Dinasti Khodja. Yakub 
Beg dikabarkan kemudian berhasil menjadikan dirinya 
sebagai pemimpin wilayah Kashgaria dan sebagian dari 
wilayah belahan utara Propinsi Xinjiang pada tahun 1870. 
Pada tahun 1873 ia menambah daerah kekuasaannya 
dongan sebuah wilayah yang luas di sebelah selatan 
pegunungan Tianshan.

Kekuasaan Yakub Beg atas wilayah Kashgaria itu 
didukung oleh Kerajaan Inggris dan Sultan Istanbul. 
Kerajaan Inggris menjadikan wilayah kekuasaan Yakub 
Beg sebagai negeri penyangga (buffer state) antara 
daerah-daerah koloninya di anak benua India dengan 
wilayah Kekaisaran Qing. Sedangkan Sultan Istanbul yang 
mengepalai Dinasti Usmaniah (Ottoman Empire) di Turki 
memberi restu bagi pendirian negeri Kashgaria sambil 
mengakui gelar Yakub Beg sebagai Pangeran Kashgaria. 
Kedaulatan Yakub Beg ini berlangsung dengan lancar 
sampai tahun 1875 ketika pemerintah Qing sudah merasa 
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perlu dan mampu untuk merebut kembali daerah-daerah 
koloninya yang terlepas itu.

Setelah pasukan Zuo Zongtang berhasil menguasai 
kota Suzhou yang merupakan benteng terakhir 
pertahanan pasukan muslim yang memberontak di 
wilayah barat laut Cina, mereka kemudian dikerahkan 
untuk mengembalikan kedaulatan Kekaisaran Qing di 
wilayah-wilayah di dalam Propinsi Xinjiang yang telah 
dikuasai oleh Yakub Beg itu. Pada tanggal 23 April 
1875 Zuo Zongtang mendapat perintah dari istana 
untuk melanjutkan serangan-serangannya ke wilayah 
yang dimaksud, Dengan bermarkas di kota Lanzhou, di 
Propinsi Gansu, Zuo kemudian memusatkan perhatiannya 
bagi sebuah persiapan yang terperinci guna mengadakan 
penyerangan ke wilayah kekuasaan utama Yakub Beg, 
Kashgaria. Strategi yang dijadikan pedomannya di dalam 
mempersiapkan penyerangan tersebut ialah: “maju 
dengan perlahan, tetapi menyerang dengan cepat”.

Pada tahun 1876 Zuo Zongtang sudah siap untuk 
melakukan penyerangan, dan dalam bulan Maret tahun 
yang sama ia memindahkan markasnya ke pos yang lebih 
maju, yaitu ke kota Suzhou. Setelah berhasil menduduki 
oasis Hami yang merupakan pintu masuk ke wilayah 
Propinsi Xinjiang, pasukan-pasukan Zuo lalu bergerak 
secara pasti ke arah pusat pemberontakan.

Jenderal Liu Jintang kemudian menyerang dengan 
keras dan cepat ke wilayah Kashgaria. Pada bulan 
Nopember 1876 Liu berhasil menaklukkan separuh dari 
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bagian utara wilayah kekuasaan Yakub Beg. Yakub Beg 
sendiri yang masih berkuasa di sebelah selatan merasa 
gelisah akan masa depannya. Ia lalu segera mengirim 
seorang utusan ke London pada akhir musim semi tahun 
1877 untuk meminta jasa penengahan dari pihak Inggris. 
Tindakannya ini menunjukkan bahwa Yakub Beg bersedia 
berunding dengan pihak pemerintah Qing melalui 
perantaraan Inggris dan selanjutnya juga bersedia 
menerima kemungkinan perubahan status wilayah 
kedaulatannya menjadi daerah koloni Kekaisaran Qing 
kembali, asalkan ia tetap menjadi penguasa setempat.

Tetapi pasukan-pasukan Zuo bergerak lebih cepat 
dari jalannya pembicaraan-pembicaraan di London. 
Sehingga pada tahun 1877 wilayah Kashgaria sudah 
mengalami gempuran-gempuran yang dilancarkan oleh 
pasukan-pasukan Zuo. Pada tahun itu juga pasukan-
pasukan Yakub Beg menderita kekalahan habis-habisan. 
Keadaan ini akhirnya mendesak Yakub Beg untuk 
bunuh diri pada tanggal 29 Mei 1877. Anak laki- lakinya 
kemudian berusaha melanjutkan tradisi perlawanan 
Dinasti Khodja terhadap Kekaisaran Qing, tetapi karena 
terjadi percekcokan di dalam tubuh kekuatan-kekuatan 
perlawanan yang digalangnya, menyebabkan pertahanan 
mereka sama sekali tidak berarti.

Pada akhir tahun 1877 seluruh wilayah yang saat 
itu dikenal sebagai Turkistan Cina telah berhasil dikuasai 
oleh pasukan-pasukan Zuo Zongtang. Kemenangan ini 
diikuti dengam dicabutnya status otonomi (sebagai 



Adrianus Laurens Gerung Waworuntu70

wilayah koloni militer) wilayah ini oleh pemerintah Qing. 
Wilayah yang secara tradisional dikenal di Cina dengan 
sebutan Xiyu (Wilayah Barat) ini sebenarnya tidak pernah 
menjadi bagian integral dari Kekaisaran Cina. Ia tetap 
menjadi sebuah wilayah perbatasan yang mereka miliki 
apabila mereka kuat, dan akan lepas jika mereka lemah.19 

Pada tahun 1888, atas rekomendasi Jenderal 
Zuo Zongtang, wilayah ini dijadikan sebuah propinsi 
Cina sebagaimana propinsi-propinsi lainnya tanpa 
diberikan keistimewaan, dengan nama Propinsi Xinjiang 
(Wilayah/Teritorial Baru). Liu Jintang ditunjuk sebagai 
gubernur pertama. 

3. Pemberontakan di Propinsi Yunnan
Yunnan adalah propinsi yang terjauh (di selatan) di 

dalam wilayah Kekaisaran Qing. Pejabat-pejabat di sana 
sedikit jumlahnya dan tersebar-sebar. Desa-desanya 
terletak jauh dari pemerintahan xian (kabupaten), begitu 
juga jarak antara pusat-pusat xian (ibukota kabupaten) 
dengan pusat pemerintahan tingkat sheng (propinsi) di 
kota Kunming.

Di wilayah yang jauh dari pengawasan pemerintah 
pusat itu sering terjadi kasus-kasus kesemena-menaan 
yang dilakukan oleh para pejabat administrasi Qing 
setempat. Di wilayah ini mereka mempunyai berbagai 
kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang 
merugikan bagi warga setempat, karena ditunjang oleh 
letak lokasi wilayah yang jauh itu. Keadilan yang merata 
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tidak dapat dilaksanakan dengan seharusnya, korupsi 
dilakukan oleh para juru tulis, birokrasi tingkat propinsi 
tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Sebagaimana yang lazimnya terjadi pada wilayah-
wilayah yang jauh dari jangkauan pengawasan 
pemerintah pusat, maka warga Propinsi Yunnan pun 
tidak lepas dari korban penarikan pajak yang tinggi untuk 
membiayai kebutuhan-kebutuhan pegawai dan tentara 
pemerintah yang ditempatkan di sana.

Kaum muslim suku bangsa Hui yang hidup di 
Propinsi Yunnan mengeluh karena merasa pajak yang 
dikenakan kepada mereka jauh lebih berat daripada yang 
dikenakan kepada orang-orang Han di sana. Mereka juga 
menilai bahwa pejabat-pejabat setempat berat sebelah 
di dalam memutuskan perselisihan-perselisihan yang 
terjadi di antara warga muslim Hui dengan warga Han. 
Secara umum, mereka menderita akibat ketimpangan-
ketimpangan sosial dan politik sebagaimana yang dialami 
oleh saudara-saudara mereka yang hidup di wilayah-
wilayah barat laut Cina.

Penderitaan ini menyebabkan suku bangsa muslim 
Hui di Propinsi Yunnan menjadi resah. Keresahan mereka 
itu akhirnya meledak menjadi gerakan pemberontakan 
setelah sebelumnya terjadi berbagai kerusuhan setempat 
di berbagai daerah pertambangan. Di pertengahan abad 
XIX, ketika penduduk Propinsi Yunnan berlipat ganda, 
kaum muslim suku bangsa Hui dan orang-orang Han 
di sana saling memperebutkan daerah-daerah yang 
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mengandung mineral. Orang-orang Han pada saat itu 
sedang mengincar wilayah-wilayah pemilikan orang-
orang Hui karena kandungan mineral dari tanah-tanah di 
daerah pertambangan mereka sendiri sudah menipis.20 

Pada tahun 1854 terjadi kerusuhan-kerusuhan di 
sebuah tambang perak. Pemberontakan besar mulai 
berkobar ketika terjadi kerusuhan di sebuah tambang 
emas pada musim dingin tahun 1855—1856. Catatan-
catatan mengenai keadaan yang sebenarnya terdiri dari 
beberapa versi, namun bagaimanapun juga, keadaan 
menjadi tidak terkendali sebelum pengadilan bertindak. 
Sehingga dalam bulan Februari 1856 desa-desa kaum 
muslim Hui dibakar, yang diikuti dengan korban nyawa 
yang besar di antara penduduknya.21 

Ketika orang-orang Han setempat mengajukan 
bantuan ke Kunming, orang-orang muslim membalas 
dengan menyerang mereka, sehingga membuat banyak 
orang Han yakin bahwa sebuah pemberontakan umum 
dari orang-orang muslim sudah dekat. Untuk mencegah 
terjadinya hal itu, para pejabat tingkat bawah mendesak 
untuk mengambil suatu tindakan pembunuhan terhadap 
orang-orang muslim yang memberontak pada tanggal 19 
Mei 1856. Gubernur Jenderal Propinsi Yunnan tampaknya 
tidak berdaya untuk menghentikan desakan para pejabat 
bawahannya, lalu bunuh diri. Keadaan kemudian menjadi 
semakin tidak terkendali, sehingga penduduk Han yang 
didukung oleh para pejabat tadi kemudian mengorganisir 
sebuah gerakan pembunuhan besar-besaran terhadap 



Pemberontakan Muslim Cina pada Akhir Abad XIX 73

orang-orang muslim Yunnan.22 Kejadian ini membuat 
kaum muslim setempat bangkit untuk melancarkan 
sebuah pemberontakan umum.

Gerakan kaum mulim Yunnan ini kemudian menjadi 
sebuah pemberontakan yang terorganisir, yang dipimpin 
oleh tiga tokoh utama:
- Ma Dexin, seorang imam yang telah menunaikan 

ibadah haji ke Mekah, sambil mengunjungi Istanbul 
dan Iskandariah, yaitu pusat-pusat kebudayaan 
Islam di Turki dan Mesir.

- Ma Rulong, saudara pria dari seorang penambang 
yang mati di dalam sebuah kerusuhan di sebuah 
pertambangan pada tahun 1853.

- Du Wenxiu, seorang sarjana yang masih muda.

Kekuatan kaum muslim Yunnan yang terbagi di 
dalam tiga kelompok ini berkembang dengan cepat. 
Pasukan-pasukan Ma Rulong menyerang Kunming pada 
tahun 1857 dengan memotong jalur perbekalan ke kota 
itu. Di tahun berikutnya Du Wenxiu berhasil merebut 
kota Dali di sebelah barat. Kota Dali ini lalu dijadikan 
sebagai ibukota oleh Du Wenxiu ketika ia menciptakan 
sebuah kesultanan di sana.

Pejabat-pejabat Qing di Propinsi Yunnan pada 
akhir tahun 1850 an sama sekali tidak layak menjadi 
pemimpin di sana. Mereka yang seharusnya meredakan 
pemberontakan, malah secara langsung turut 
mengobarkannya. Mereka kehilangan semangat tatkala 
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kaum muslim mulai mengadakan gerakan-gerakan 
pemberontakan pada tahun 1856, bahkan para hakim 
di distrik-distrik yang loyal kepada pemerintah malah 
meninggalkan tanggung jawab mereka dengan melarikan 
diri ke ibukota Kunming. Sedangkan para pejabat 
Kunming sendiri lemah, mereka tidak bertanggung 
jawab atas tugasnya, bahkan saling mencurigai. Catatan 
menunjukkan sebuah daftar yang mengejutkan tentang 
pembunuhan-pembunuhan, kasus-kasus bunuh diri, 
serta mutasi-mutasi jabatan yang terjadi di dalam 
lingkungan para pejabat ibukota Propinsi Yunnan itu.23 

Di antara para gubernur dan gubernur jenderal 
periode itu, ada seorang yang dibunuh, seorang bunuh 
diri, seorang hilang ingatan, seorang menolak memasuki 
propinsi itu untuk memangku jabatannya, dan beberapa 
dari mereka harus ditarik kembali karena dinilai sangat 
tidak mampu. Salah satu contohnya ialah kasus Huang 
Cong. Pejabat ini ditugaskan oleh pemerintah pusat di 
Beijing untuk menata kekuatan-kekuatan militer wilayah 
yang baru yang sejalan dengan rancangan yang disusun 
oleh Zeng Guofan.24  Tetapi ia dinilai gagal, lalu bunuh diri.

Di dalam kekuatan-kekuatan kaum muslim yang 
memberontak di Propinsi Yunnan, pada awalnya bergerak 
di bawah pimpinan “Imam Agung” Ma Dexin. Kekuatan 
mereka kemudian dibagi-bagi dengan memberikan 
kekuasaan bagi Ma Rulong yang beroperasi di bagian 
timur dan selatan Propinsi Yunnan, serta Du Wenxiu yang 
beroperasi di bagian baratnya.
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Ma Dexin adalah anak dari seorang saudagar muslim 
di prefektur Dali.25  Ia pernah menerima pendidikan Cina 
sebelum mendalami pendidikan Islam. Antara tahun 
1836 sampai tahun 1846 ia mengadakan perjalanan ke 
berbagai wilayah Islam di Timur Tengah, antara lain ke 
Mesir dan Turki, sambil menunaikan ibadah hajinya di 
Mekah. Pada tahun 1846 Ma Dexin kembali ke kampung 
halamannya di Propinsi Yunnan. Tokoh muslim Cina dari 
suku bangsa Hui ini hidup antara tahun 1794—1874. 
Konon, ia menguasai bahasa Arab dan Persia, dan pernah 
menulis kurang lebih sekitar 30 buku mengenai Islam.

Ma Rulong yang menjadi pengikutnya adalah juga 
seorang muslim dari keluarga baik-baik. Ia belajar 
bahasa Arab bersama Ma Dexin. Kemungkinan kedua 
tokoh ini masih mempunyai hubungan persaudaraan. 
Ma Rulong pernah mengikuti dan lulus dari ujian-ujian 
untuk pendidikan kemiliteran yang diselenggarakan oleh 
pemerintah Qing. Ketika pemberontakan berkobar, ia 
sedang bekerja sebagai mandor di sebuah pertambangan 
di mana saudara laki-lakinya terbunuh. Ia diakui 
sebagai seoranq prajurit yang serba bisa. Ma Rulong 
mendapat pujian-pujian atas kualitas dirinya, baik oleh 
Gubernur Propinsi Yunnan maupun oleh seorang kepala 
staf kepropinsian yang merangkap sebagai direktur 
pendidikan di propinsi itu. Singkatnya, Ma Rulong 
adalah sebuah contoh model yang sempurna dari apa 
yang dijabarkan oleh para pemimpin Periode Restorasi 
sebagai seorang “muslim yang baik”, karena ia memiliki 
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kualitas-kualitas untuk itu.26  Secara pribadi, Ma Rulong 
sangat dekat dengan Ma Dexin.

Du Wenxiu yang turut menjadi pemimpin 
pemberontakan di Propinsi Yunnan, konon, 
memperoleh ide-ide revolusioner akibat pengaruh dari 
pemberontakan Taiping, Ia mempunyai impian-impian 
yang besar. Ketika Du Wenxiu sudah berhasil menduduki 
Dali dan menciptakan kesultanannya di sana dengan 
nama Pingnanguo, ia menciptakan segel kenegaraan 
dan mendirikan sebuah kota terlarang di mana para 
penduduknya diharuskan mengenakan busana seperti 
apa yang dikenakan oleh para bangsawan Dinasti Ming 
serta rakyatnya.

Meskipun hubungan awal mereka sebagai 
pemimpin-pemimpin penduduk muslim Yunnan yang 
memberontak itu pada mulanya berjalan cukup kompak, 
akan tetapi ada perbedaan-perbedaan yang mendasar 
mengenai doktrin antara Mei Dexin dan Ma Rulong di 
satu pihak, dan Du Wenxiu di lain pihak. Ma Dexin dan Ma 
Rulong merasa bahwa Keyakinan-keyakinan agama Islam 
harus dijaga tetap murni dan tidak tunduk terhadap 
pandangan-pandangan umum masyarakat Han mengenai 
kehidupan, tetapi mereka tidak melihat adanya konflik 
antara keyakinan-keyakinan itu denqan ajaran-ajaran 
Konfusius yang diteladani oleh bangsa Han. Sedangkan 
Du Wenxiu meskipun setuju dengan pandangan tersebut, 
akan tetapi ia kemudian dirasuki oleh ambisi-ambisi 
pribadi untuk menjadi penguasa tunggal di wilayah 
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tersebut yang terlepas dari dominasi Kekaisaran Qing.
Pada tahun 1860, tampaknya kekuatan-kekuatan 

muslim di Propinsi Yunnan mencapai puncak jayanya, 
karena administrasi pemerintah Qing setempat sudah 
berhasil mereka lumpuhkan. Mereka dapat bergerak 
dengan leluasa di dalam wilayah seluas dua pertiga dari 
propinsi tersebut. Mereka juga berhasil mengepung 
Kunming, ibukota Propinsi Yunnan.

Ketika pasukan-pasukan kaum muslim itu berada 
di atas angin, tiba-tiba muncul sebuah perkembangan 
baru. Ma Rulong, “muslim yang baik” itu, mendadak 
mengadakan persetujuan damai dengan Gubernur 
Zhang Liangji. Sehingga ketika Ma Rulong berhasil 
menguasai ibukota Kunming pada tahun 1861, ia 
memasukinya sebagai seorang jenderal dari Kekaisaran 
Qing sambil menuntun pasukannya dongan tertib. 
Meskipun Kekaisaran Qing masih memerlukan waktu 
duabelas tahun lagi untuk dapat memadamkan gerakan 
pemberontakan kaum muslim di Propinsi Yunnan secara 
keseluruhan, tetapi perubahan persekutuan Ma Rulong 
ini jelas  merupakan sebuah titik balik yang cukup 
menentukan bagi kemenangan akhir mereka. 

Karena pembelotan Ma Rulong ini bukan karena 
“disuap” , maka alasan-alasannya untuk pada akhirnya 
bersekutu dengan pasukan Qing telah menjadi topik di 
kalangan para ahli yang membahas masalah ini. Mungkin 
Ma Rulong sadar bahwa bahkan ketika sedang berada 
di puncak kejayaannya, kekuatan-kekuatan muslim 
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akhirnya secara obyektif tidak akan dapat mengalahkan 
kekuatan Qing. Berkeras untuk memperpanjang 
pertempuran melawan Qing hanya akan menghancurkan 
propinsi itu saja; belum lagi korban dan penderitaan yang 
harus ditanggung oleh para pendukungnya, serta kaum 
muslim Yunnan pada umumnya.

Sebuah pandangan lain menyatakan bahwa bagi 
seorang yang pernah berhasil memperoleh ijasah militer, 
tawaran untuk mendapatkan pangkat dan wewenang 
dalam sistem Qing pasti sangat menggiurkan bagi Ma 
Rulong. Tambahan lagi sistem Qing itu sendiri tampaknya 
menjalankan suatu kebijakan yang membedakan antara 
yang baik dan yang jahat; bukan antara orang Han dan 
orang muslim. Sehingga sistem itu mempunyai daya 
tariknya sendiri.

Spekulasi lain yang menunjang keinginan Ma 
Rulong untuk meninggalkan perjuangannya ialah adanya 
perbedaan pandangan mengenai tujuan pemberontakan 
antara Ma Rulong (dan Ma Dexin) dengan Du Wenxiu, 
yang konon adalah unsur dari xin jiao di Propinsi Yunnan.

Apapun alasan-alasannya, Ma Rulong akhirnya 
menjadi seorang panglima pasukan Qing yang berhasil 
dan konsekuen atas tanggung jawab yang dilimpahkan 
ke pundaknya. Ma Dexin sendiri yang akrab dengan 
Ma Rulong menyokong tindakan tersebut, meskipun 
ia sendiri menolak untuk menerima sebuah gelar yang 
ditawarkan oleh pemerintah Qing kepadanya.

Setelah Ma Rulong bersekutu dengan pasukan Qing, 
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serangan-serangan pasukan Qing terhadap pasukan-
pasukan Du Wenxiu yang saat itu bergerak sendiri, belum 
bisa dilancarkan dengan berhasil. Pada tahun 1862 
timbul insiden-insiden baru, dan Gubernur Jenderal Pan 
Duo terbunuh pada tahun 1863. Kekacauan administrasi 
Qing setempat semakin memburuk. Pejabat-pejabat yang 
mampu memerangi kekuatan-kekuatan Du Wenxiu sangat 
kurang, sedangkan dari dalam tubuh kekuatan Qing 
sendiri tumbuh rasa kebencian dan permusuhan yang 
tajam, khususnya antara panglima Qing yang bernama 
Cen Yuying yang terkenal anti muslim dengan Ma Rulong 
serta para pengikut masing-masing. Ma Rulong sendiri 
tetap patuh pada atasannya, namun keadaan ini tetap 
memburuk.

Kedudukan yang ditinggal mati oleh Pan Duo 
akhirnya diisi oleh seorang pejabat Periode Restorasi yang 
cukup menonjol saat itu, Lao Chongguang. Pemerintah 
Qing lalu mencoba untuk mendekati Du Wenxiu dengan 
cara mengutus Ma Dexin yang telah meletakkan 
senjata itu. Pemerintah Qing berharap agar Ma Dexin 
bisa mempengaruhi Du Wenxiu untuk maju ke meja 
perundingan. Pesan yang akan disampaikan kepada Du 
Wenxiu adalah berupa sebuah argumentasi pemerintah 
yang berdalih bahwa Du Wenxiu akan jauh lebih baik 
keadaannya sebagai seorang pejabat kekaisaran daripada 
sebagai seorang sultan dari sebuah wilayah merdeka 
namun telah porak poranda akibat perang.

Du Wenxiu bersedia menerima Ma Dexin, akan tetapi 
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ia tidak menjadi terpengaruh oleh bujukan pemerintah 
Qing. Du Wenxiu malah kemudian segera menggerakkan 
pasukan-pasukannya untuk mengadakan penyerangan 
atas kota Kunming. Ketika Kunming berhasil dikepung 
oleh pasukan-pasukan Du Wenxiu, Gubernur Jenderal 
Lao Chongguang mati akibat penyakit yang dideritanya.

Sekarang Beijing benar-benar sadar akan gawatnya 
keadaan di propinsinya yang terjauh itu. Para penguasa di 
sana kemudian mengadakan pemilihan calon pengganti 
Lao Chongguang yang dilaksanakan dengan cara yang 
seksama. Pilihan akhirnya jatuh kepada Liu Yezhao, 
seorang penduduk asli Xiangxiang, Propinsi Hunan, yang 
merupakan anak didik dari Zeng Guofan.

Keadaan tetap kritis di sepanjang musim panas 
dan musim gugur tahun 1868. Pertempuran bergerak 
maju mundur, tetapi pasukan-pasukan Du Wenxiu yang 
sedang mengepung Kunming itu kemudian melemah 
karena diserang penyakit dan kekurangan makanan. Di 
sini kemudian Ma Rulong maju sebagai seorang muslim 
untuk memanfaatkan perbedaan-perbedaan di antara 
prajurit-prajurit Du Wenxiu dengan maksud untuk 
menghancurkan semangat juang mereka. Kepungan atas 
kota Kunming akhirnya bisa dibubarkan pada musim 
gugur tahun 1865. Sejak saat itu pasukan-pasukan Du 
Wenxiu mulai kedodoran, sampai akhirnya mereka 
menyerah kalah pada tahun 1873.

Di dalam kurun waktu antara tahun 1869 sampai 
tahun 1873 banyak ditandai dengan serangan-serangan 
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yang tak kenal ampun yang dilancarkan oleh Cen Yuying, 
yang didukung dengan diplomasi Ma Rulong. Di sini 
Liu Yezhao juga turut turun tangan untuk mengekang 
tindakan-tindakan Cen Yuying di mana perlu, demi 
memberi hakikat atas janji-janji Ma Rulong kepada 
kaum muslim yang berusaha dirangkulnya melalui jalan 
damai. Satu demi satu kekuatan Qing menduduki 53 
kota berdinding yang dikuasai oleh pasukan-pasukan Du 
Wenxiu, yang membentang sepanjang Propinsi Yunnan, 
dari Propinsi Sichuan ke perbatasan Propinsi Guizhou, 
sebelum akhirnya mereka mencapai ibukota Pingnanguo, 
Dali. 

Ketika Dali berhasil direbut pada bulan Januari 
1873, Du Wenxiu yang pantang menyerah itu lalu 
melakukan bunuh diri. Tindakan yang dilakukan oleh 
pasukan-pasukan Qing setelah itu ialah melakukan 
pembunuhan, penjarahan, dan pembumihangusan Dali 
selama tiga hari. Akibatnya, 50.000 penduduk kota itu 
mati atau hilang. Sejumlah gerombolan kaum muslim 
yang memberontak itu dikabarkan telah melarikan diri 
ke pegunungan-pegunungan di perbatasan Cina-Birma, 
dimana keturunan mereka hidup dewasa ini.

Dengan demikian, maka berakhirlah Kesultanan 
Dali atau Pingnanguo yang pernah diperintah oleh Sultan 
Sulaiman (nama dan gelar yang dipakai oleh Du Wenxiu), 
yang pernah berhasil menggalang persatuan dengan 
unsur-unsur Han dan Yi untuk mengadakan sebuah 
gerakan revolusi menentang Dinasti Manzu (Qing) yang 
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berkuasa di Cina saat itu. Untuk menguatkan persatuan 
ini Du Wenxiu pernah mengucapkan sebuah maklumat di 
hadapan para pendukungnya sebelum melepas pasukan-
pasukannya yang akan mengadakan penyerangan 
terhadap kota Kunming, pada tahun Tong Zhi yang 
keenam (1867):

“untuk menghapus penghinaan nasional maka 
sangat perlu mempersatukan orang-orang muslim 
dengan orang Han Cina… pasukan kami mempunyai 
tiga tugas: (1) mengusir orang-orang Manzu; (2) 
bersatu dengan orang-orang Han, dan (3) mengusir 
para pengkhianat.”27 

Para pejabat pencatat Kitab Sejarah Cina 
memperkirakan lebih dari separuh penduduk Yunnan 
musnah saat itu.28 Di antara korban-korban itu 
termasuk di dalamnya adalah “Imam Agung” Ma Dexin. 
la dihukum mati oleh pemerintah Qing pada tahun 
1874 karena peranannya di dalam pemberontakan, 
meskipun kemudian Ma Dexin menunjukkan sikap yang 
kompromistis dan netral.

Ada persamaan-persamaan tertentu antara para 
pemimpin kaum muslim Hui di Propinsi Yunnan dengan 
para pemimpin masyarakat muslim Hui di wilayah barat 
laut Cina, yang sama-sama melakukan pemberontakan 
pada periode yang juga hampir bersamaan:
- Du Wenxiu, sebagaimana Ma Hualong di Jinjibao, 

bertarung habis-habisan. Kedua tokoh muslim Cina 
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ini mewakili golongan revolusioner sejati dalam 
tubuh masyarakat muslim Cina saat itu, khususnya 
di dalam masyarakat suku bangsa Hui.

- Ma Rulong, sebagaimana Dong Fuxiang, 
menampilkan citra “muslim yang baik” bagi 
pemerintah Qing. Mereka mewakili golongan 
pragmatis, namun dianggap kontroversial.

- Ma Dexin, adalah seorang pemimpin keagamaan 
sejati yang menonjol. Ia berhasil mempertahankan 
suatu sikap yang netral, yang kemudian harus 
dibayar dengan nyawanya.
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AKHIR PEMBERONTAKAN: 
KEGAGALAN DAN AKIBAT-AKIBATNYA

4

1. Sebab-sebab Gagalnya Pemberontakan

Yang dimaksud dengan sebab-sebab gagalnya 
pemberontakan kaum muslim di Cina ini adalah 
merupakan hasil kesimpulan yang diambil 
secara keseluruhan dari tiga gerakan kaum 

muslim di Cina pada akhir abad XIX; baik yang terjadi 
di wilayah barat laut (di propinsi Gansu, Shanxi, dan 
Qinghai) pada tahun 1862—1878, di Propinsi Yunnan 
pada tahun 1855—1873, maupun yang terjadi di Propinsi 
Xinjiang pada tahun 1875—1877).

Kegagalan dari gerakan-gerakan yang terpisah 
ini memiliki dua faktor yarig saling menunjang, yaitu 
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faktor dari dalam dan faktor dari luar. Kegagalan 
yang disebabkan oleh faktor dari dalam berasal dari 
ketidakkompakan yang terjadi di antara para pemimpin 
muslim yang sedang berjuang itu; sedangkan faktor dari 
luar ialah keberhasilan pasukan-pasukan Qing di dalam 
menjalankan strategi-strategi militer dan politis.

1.1. Faktor dari Dalam
Yang paling menonjol dalam menyebabkan 

terjadinya kegagalan gerakan kaum muslim di Cina 
pada akhir abad XIX adalah tidak adanya suatu 
koordinasi yang strategis di antara kekuatan-kekuatan 
yang mereka miliki, sehingga meskipun pada mulanya 
mereka bisa memperoleh kemenangan-kemenangan 
yang gemilang, namun pada akhirnya kekuatan-
kekuatan pasukan Qing berhasil menundukkan mereka 
secara perlahan namun pasti.

Du Wenxiu di Yunnan, Ma Hualong di barat laut, 
dan Yakub Beg di Xinjiang melakukan gerakan-gerakan 
pemberontakan yang terpisah-pisah, padahal gerakan-
gerakan yang mereka lancarkan itu berlangsung hampir 
bersamaan waktunya; sedangkan wilayah yang sempat 
mereka kuasai secara keseluruhan hampir meliputi 
seperempat wilayah kekuasaan Dinasti Qing saat 
itu. Gerakan-gerakan mereka itu juga bisa dikatakan 
melibatkan seluruh masyarakat muslim Cina yang 
ada di negeri tersebut, pada saat itu. Jika saja para 
pemimpin gerakan-gerakan muslim yang memberontak 
selama hampir dua dasawarsa itu saling membantu dan 



Pemberontakan Muslim Cina pada Akhir Abad XIX 89

terkoordinasi menjadi satu kekuatan yang tidak bergerak 
sendiri-sendiri, maka mereka tidak akan begitu cepat 
ditundukkan. Minimal gerakan-gerakan itu tidak akan 
kalah serunya dari gerakan Taiping yang telah menguras 
biaya operasi tidak kurang dari 250—300 juta tael bagi 
pemerintah Qing.

Tidak adanya koordinasi ini mungkin juga 
disebabkan oleh beberapa hal, antara lain; luasnya 
wilayah pemberontakan itu sendiri yang selain juga 
adalah wilayah pedalaman atau perbatasan yang terpisah 
jauh satu dengan lainnya, sehingga sukar untuk menjalin 
hubungan secara terpadu. Karena berbagai kesulitan 
medan dan sarana tersebut, maka gerakan-gerakan ini 
memang tidak mudah untuk ditata secara terpadu.

Hal kedua yang juga merupakan faktor dari dalam 
yang cukup mendasar dan yang mencerai-beraikan 
perjuangan kaum muslim Cina saat itu adalah adanya 
perbedaan kepentingan di antara para pemimpin gerakan 
pemberontakan itu sendiri.

Kecuali di Propinsi Xinjiang, para pemimpin 
muslim di barat laut dan di Propinsi Yunnan awalnya 
saling mendukung di dalam perjuangan mereka, 
namun kemudian berselisih pendapat mengenai arti 
dari perjuangan itu; sehingga ada yang kemudian 
meninggalkan perjuangan fisiknya dan membantu 
pemerintah Qing untuk memadamkan gerakan 
pemberontakan yang tadinya mereka rintis; dengan 
tujuan untuk menghindarkan jumlah korban yang lebih 



Adrianus Laurens Gerung Waworuntu90

banyak lagi.
Di Propinsi Yunnan, Ma Dexin dan Ma Rulong pada 

akhirnya berpihak dan membantu pasukan Qing untuk 
mengakhiri kedaulatan Sultan Sulaiman di Kesultanan 
Dali. Ma Dexin yang mewakilli golongan konservatif  
menhuan di Propinsi Yunnan ini lebih menekankan 
perjuangannya kepada masalah inti, yaitu kelangsungan 
hidup bermasyarakat dari kaum muslim setempat yang 
merupakan unsur minoritas.

Ma Dexin merasa perlu untuk bangkit dan memimpin 
massanya guna memperoleh pengakuan dari pemerintah 
Qing, yaitu dengan melancarkan aksi protes karena 
tekanan sosial dan politis yang diterima oleh masyarakat 
muslim di Propinsi Yunnan, Karena itulah pada akhirnya 
Ma Dexin lalu menghentikan gerakannya dan dalam 
beberapa hal malah turut membantu pemerintah 
Qing untuk memadamkan gerakan yang semula turut 
dirintisnya itu. Hal tersebut dilakukan oleh Ma Dexin 
karena merasa pengakuan yang didambakannya sudah 
diterima dan merasa gerakannya sudah memperoleh hasil 
yang diharapkan. Ia merasa tujuan utama gerakannya 
sudah mendapatkan hasil, sehingga tidak merasa perlu 
lagi untuk meneruskan periuangan melalui adu fisik 
yang hanya akan membawa kebinasaan bagi masyarakat 
muslim di Propinsi Yunnan1. Ini mungkin juga merupakan 
masalah dasar dari perbedaan arti perjuangan itu sendiri 
antara golongan menhuan yang konservatif, dengan 
golongan xin jiao yang revolusioner.
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Sayang sekali bahwa tidak mudah untuk 
mendapatkan hasil atau jawaban yang memuaskan 
mengenai ideologi dasar dari xin jiao ini. Namun 
diperkirakan paham ini merupakan hasil pengaruh dari 
ajaran Islam sekte Wahabbi (di Propinsi Yunnan) yang 
masuk dari India, dan dari sekte Naqshabandiah (di 
wilayah-wilayah barat laut) yang saat itu sedang meluas 
di dalam masyarakat muslim di Asia Tengah.2 

1.2. Faktor dari Luar
Faktor dari luar yang menyebabkan kegagalan 

gerakan-gerakan pemberontakan kaum muslim di tiga 
wilayah perbatasan Cina itu sebenarnya terletak pada 
keunggulan pribadi dari para tokoh yang ditugaskan 
untuk menumpas mereka, terutama kualitas dari Zeng 
Guofan dan Zuo Zongtang, baik di dalam strategi militer 
maupun strategi politik yang mereka kuasai. Kedua 
tokoh ini adalah pemimpin-pemimpin Periode Restorasi 
tingkat propinsi yang memegang dan menjalankan 
nilai-nilai Konfusianis; reputasi mereka dibentuk oleh 
bakat kesarjanaan dan ketaatan terhadap kode moral. 
Mereka berharap untuk mengawetkan tatanan sosial 
dan gambaran mengenai negara yang dalam pandangan 
mereka lebih merupakan jaminan bagi kesinambungan 
kekuasaan mereka daripada sekadar keberhasilan 
militer belaka.3  Prinsip ini mereka jalankan juga ketika 
mereka membendung dan menghancurkan kekuatan-
kekuatan kaum muslim yang memberontak, dan bahkan 
juga mereka terapkan di dalam mengadakan penataan 
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kembali setelah mereka sudah berhasil menguasai 
keadaan sepenuhnya.

Keberhasilan pasukan-pasukan Qing di dalam 
menindas gerakan-gerakan pembeerontakan kaum 
muslim Cina ini memang banyak dibantu oleh 
kelebihan mereka dalam beberapa hal, antara lain 
dengan penggunaan persenjataan yang lebih maju, dan 
memperoleh bantuan dari pihak asing.4  Namun, tanpa 
peranan tokoh utama, yaitu Zuo Zongtang, mungkin 
pemadaman gerakan-gerakan pemberontakan kaum 
muslim ini, khususnya di wilayah barat laut Cina, tidak 
akan begitu cemerlang.

Zuo Zongtang adalah seorang panglima perang 
(warlord) dari (pasukan) Xiang jun, atau Pasukan Xiang, 
yang diciptakan oleh Zeng Guofun untuk menindas 
gerakan Taiping. Dinamakan Pasukan Xiang karena para 
personilnya kebanyakan berasal dari Propinsi Xiang, 
yaitu sebutan tradisional bagi Propinsi Hunan. Zuo 
berasal dari seorang kandidat yang berhasil dalam ujian 
kenegaraan tingkat propinsi, dan karir awalnya dimulai 
dengan menjadi staf gubernuran di Propinsi Hunan.

Pada tahun I860, atas rekomendasi Zeng Gnofan, 
Zuo diangkat menjadi panglima yang memimpin tentara. 
Tugas yang harus dilaksanakannya ialah memimpin 
pasukan ini menuju Propinsi Jiangxi, kemudian ke 
Wannan (bagian dari Propinsi Anhui, di sebelah selatan 
Sungai Yangzi) untuk memerangi gerakan Taiping di sana. 
Ketika ia memikul tugas yang berat itu, Zuo Zongtang 
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berhasil menunjukkan kualitas prima sebagai seorang 
panglima yang cakap, ahli strategi, dan sekaligus juga 
sebagai administrator yang cekatan.

Pada tahun 1862, tokoh yang dikenal sebagai 
negarawan ideal di dalam sebuah masyarakat 
Konfusianis5  mi diangkat menjadi Gubernur Propinsi 
Zhejiang, lalu meningkatkan karirnya dengan menjabat 
Gubernur Jenderal yang membawahi propinsi-propinsi 
Zhejiang dan Fujian. Pada tahun 1864, Zuo Zongtang 
kembali ke medan pertempuran. Ia memimpin sebuah 
pasukan untuk menyerang Hangzhou, Zhangzhou, dan 
Jiaxingshi6 dalain usahanya untuk menumpas tentara 
Taiping divisi Li Shilan dan Wang Haiyang. Pada saat 
yang sama ia diangkat menjadi Gubernur Jenderal 
yang membawahi propinsi-propinsi Shanxi dan Gansu 
untuk menumpas pasukan-pasukan Nian yang sedang 
bergolak di sana.

Setelah mengutus Hu Guangyong7  di Shanghai untuk 
meminjam modal asing yang diperlukan untuk membeli 
persenjataan dan amunisi, Zuo Zongtang kembali 
memimpin pasukan untuk menumpas pasukan-pasukan 
muslim Cina di wilayah barat laut; secara perlahan-lahan 
ia kemudian berhasil mencaplok kota-kota Jinjibao, 
Taizisi, dan Suzhou8  di Propinsi Gansu. Pada tahun 1875, 
Zuo Zongtang kembali ditugaskan untuk menangani 
administrasi koloni militer di Propinsi Xinjiang yang 
saat itu masih dikenal dengan Xiyu; di sana ia kemudian 
memimpin ekspedisi militer yang menyerang pasukan-
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pasukan Yakub Beg di Kashgaria di mana akhirnya ia 
berhasil menegakkan kembali kedaulatan Kekaisaran 
Qing di sana.

Pada tahun 1881, Zuo Zongtang menjabat Menteri 
Pertahanan, kemudian menjadi Gubernur Jenderal 
Liangjiang (1881—1884).9  Ketika terjadi peperangan 
antara Cina melawan Perancis, Zuo diangkat menjadi 
pengawas masalah militer di Propinsi Fujian. Untuk 
melengkapi keberhasilan negarawan ulung ini, pada 
tahun 1873 Zuo Zongtang diangkat menjadi anggota 
Neige (Grand Secretariat), dan pada tahun 1881 dan 1884 
ia pernah didudukkan di Junjichu (Grand Council).10 

Sebagai panglima perang yang ditugaskan untuk 
memerangi gerakan-gerakan pemberontakan kaum 
muslim, ada tiga faktor pendukung yang merupakan 
kekuatan Zuo Zongtang; yaitu, strategi, perbekalan, dan 
pembiayaan.

1.2.1 Strategi
Penekanan bagi semangat juang para prajurit 

adalah bagian dari strategi militer dan politik, yang juga 
merupakan sebuah faktor penentu di dalam kemenangan 
atas pemberontakan rakyat. Zuo Zongtang dalam hal 
ini menjalankan sebuah prinsip: “sebuah strategi bagi 
pencapaian sebuah perdamaian jika tidak dilancarkan 
melalui pemusnahan dan bantuan yang dilakukan secara 
bersamaan, adalah tidak mungkin”.

Di dalam menghadapi pasukan muslim, Zuo 
Zongtang mengerahkan kekuatannya untuk menghantam 
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benteng-benteng utama mereka. Strategi politik yang di 
jalankan oleh Zuo di dalam menghadapi fanatisme kaum 
muslim diambil dari ungkapan tradisional “bu fon Han 
Hui, zhi won liang yu”. Di Propinsi Shanxi dan Propinsi 
Gansu, Zuo Zongtang berusaha untuk menyelesaikan 
tekanan pajak, dan menilai baik buruknya kebijakan-
kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah setempat 
bagi rakyatnya, Zuo juga menjanjikan pengampunan bagi 
para pemberontak yang bersedia meletakkan senjatanya.

 Jadi, Zuo Zongtang berhasil menggerakkan 
semangat juang para prajuritnya dongan membakar 
semangat mereka melalui prinsip strategi perdamaiannya 
yang membuahkan jatuhnya benteng kaum muslim, 
Jinjibao, ke dalam tangannya. Sejak itu, meskipun terjadi 
beberapa kemunduran, tetapi pasukan-pasukan muslim 
mulai melemah dan berkurang ancamannya.

 Sedangkan di dalam menghadapi musuh-
musuhnya, Zuo Zongtang menjalankan kebijakan yang 
cukup simpatik; yaitu menawarkan pengampunan serta 
berusaha untuk menyelesaikan apa yang sebenarnya 
menjadi sumber utama terjadinya pemberontakan, yaitu 
masalah-masalah pajak yang timpang dan kesewenang-
wenangan para pejabat lokal. Langkah-langkah inilah 
yang membuat Zuo Zongtang kemudian dapat merebut 
simpati pemimpin-pemimpin keagamaan kaum muslim 
seperti Ma Dexin yang memang bangkit memberontak 
untuk memprotes ketidakadilan dan penderitaan yang 
ditanggung oleh umatnya.
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1.2.2 Perbekalan
Perbekalan bagi setiap pasukan ditata dan dikelola 

dengan baik. Selama memimpin serangan-serangan 
terhadap kekuatan-kekuatan kaum muslim Cina di 
wilayah barat laut, Zuo Zongtang menerima bantuan 
dana dari seorang saudagar kaya raya di Shanghai yang 
bernama Hu Guangyong. Namun, pada wilayah-wilayah 
yang terpencil, pangangkutan atas perbekalan menjadi 
sulit dan tidak selalu bisa melakukan jual beli atau 
bahkan melakukan penjarahan di wilayah-wilayah yang 
minus itu.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup pasukan-
pasukannya di wilayah-wilayah tandus seperti itu, Zuo 
memulihkan sebuah prosesi yang secara tradisional 
digunakan oleh prajurit-prajurit Cina yang menjaga 
wilayah-wilayah perbatasan; dengan hasil yang 
mempunyai nilai psikologis dan sekaligus memberi 
manfaat praktis. Prosesi itu berjalan sebagai berikut. 
Ketika para prajurit memperoleh tempat-tempat tinggal 
pada musim dingin, mereka dibagikan juga tanah-tanah 
untuk digarap sendiri guna mencukupi kebutuhan 
pangan mereka, Hasil panen garapan mereka itu akan 
menjamin ransum untuk tahun yang berikut; dengan 
demikian mereka bisa terhindar dari bencana kelaparan. 
Namun, dalam praktiknya, kebanyakan dari tanah-tanah 
garapan itu adalah milik dari penduduk setempat yang 
telah diusir atau bahkan telah dibunuh.
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1.2.3 Pembiayaan
 Kekuatan dari pasukan-pasukan juga sangat 

ditentukan oleh masalah pembiayaan operasi militer. 
Masalah ini tidak bisa diharapkan sepenuhnya dari 
bantuan pemerintah pusat, karena itu harus dicarikan 
sumber-sumber dana yang bisa diperoleh dengan cepat.

 Sumber dana pada umumnya diperoleh dari 
sumbangan-sumbangan kaum gentry11 dan saudagar 
setempat. Namun, sumbangan sukarela semacam ini 
tidak cukup untuk membiayai operasi-operasi militer 
yang besar dan bertahun-tahun seperti yang ditugaskan 
kepada Zuo Zongtang itu.

Pajak-pajak tambahan lalu dikenakan pada pajak 
tanah dan upeti padi. Dengan demikian, pendapatan 
tambahan bisa diperoleh. Selain itu juga ditarik iuran-
iuran khusus dari pasar-pasar dan dari para pemilik 
toko. Pinjaman-pinjaman pun diusahakan dari propinsi-
propinsi yang saat itu tidak mengalami pemberontakan. 
Sumbangan-sumbangan wajib dikeruk dari orang-orang 
kaya, yang kepada mereka lalu dihadiahkan gelar-gelar 
atau kedudukan yang baik sebagai imbalannya.

Namun, ketika cara-cara di atas tadi tidak juga 
cukup untuk memenuhi tuntutan pembiayaan, maka 
muncul sebuah sistem perpajakan baru yang dinamakan 
li jin.12  Pajak ini adakalanya ditarik atas barang-barang 
transito, adakalanya dikenakan kepada para saudagar di 
tempat-tempat penjualan. Mulanya li jin ini dimaksudkan 
sebagai pajak ad valorem. Pada barang-barang konsumsi, 
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cukai tertentu ditarik menurut berat dari masing-
masing barang yang dimaksud. Sistem perpajakan li jin 
ini diperkirakan menutupi sepertiga dari pembiayaan 
operasi-operasi militer yang dikerahkan untuk menindas 
gerakan Taiping. Li jin ditarik melalui kerja sama dengan 
kaum gentry dan saudagar setempat. Selama serangan-
serangan terhadap para pemberontak dilancarkan, 
pendapatan dari li jin hampir keseluruhannya jatuh 
ke tangan para penguasa propinsi guna memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan pertahanan setempat. Li jin ini 
merupakan salah satu sumber pembiayaan operasi- 
operasi militer di daerah-daerah pemberontakan.

Maka, dengan demikian dapat dilihat bahwa Zuo 
Zongtang yang selain mempunyai strategi tepat guna 
di dalam menghadapi pasukan-pasukan muslim, ini 
juga didukung oleh pembiayaan serta perbekalan yang 
memadai yang memungkinkan pasukan-pasukannya 
mampu melayani gerakan pemberontakan muslim di 
daerah-daerah yang sulit sekalipun.

2. Langkah-Langkah Qing setelah Berhasil 
Memadamkan Pemberontakan Kaum Muslim 
Cina

Ada dua tindakan yang dijalankan oleh pemerintah 
Qing setelah mereka berhasil memadamkan gerakan-
gerakan pemberontakan yang dilancarkan oleh kaum 
muslim Cina pada akhir abad XIX. Tindakan-tindakan 
tersebut dijalankan sebagai suatu kebijakan yang 
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terpadu; yang di tujukan bagi pencapaian suatu suasana 
kehidupan bermasyarakat yang tenteram dan langgeng, 
baik antara kaum muslim Cina dengan bangsa Han, kaum 
muslim dengan pemerintah, maupun di antara kaum 
muslim sendiri.

Para pemimpin Periode Restorasi terutama 
memikirkan bagaimana dapat menciptakan suasana 
perdamaian pada wilayah-wilayah, yang telah mereka 
kuasai kembali secara militer itu, yang dalam ucapan Zuo 
Zongtang:

  
“....sasarannya adalah bagaimana merancang 
perdamaian dan kesejahteraan untuk berabad-
abad lamanya, dan bukan- semata-mata untuk 
memperoleh manfaat-manfaat dari kemenangan 
yang bersifat sementara”.13 

Dua tindakan yang diambil oleh pemerintah Qing, 
adalah memberikan amnesti bagi mereka yang menyerah, 
dan melakukan penataan kembali atas wilayah-wilayah 
yang pernah bergejolak itu. 

2.1 Amnesti
Masalah utama adalah apa yang akan dilakukan 

terhadap para pemberontak yang selamat dan masih 
hidup. Di dalam teori tradisional, maka para pemberontak 
yang berasal dari rakyat jelata bukanlah termasuk di dalam 
kategori penjahat. Mereka adalah orang-orang biasa yang 
pada saat-saat terjadi kekacauan administrasi mengalami 
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penderitaan, sehingga dongan mudah bisa dipengaruhi 
oleh “pemimpin-pemimpin yang jahat”. Karena itu, di 
dalam memberantas gerakan-gerakan pemberontakan 
rakyat semacam itu perlu diambil tindakan-tindakan 
yang perlu untuk melenyapkan para pemimpin gerakan, 
akan tetapi memberikan pengampunan bagi mereka yang 
termasuk ikut-ikutan itu.

Kesulitan kemudian terletak pada bagaimana 
memastikan mana orang yang baik (termasuk beberapa 
pemimpin) yang dapat diubah, dan mana yang termasuk 
mereka yang tak dapat diubah lagi, yang menyerah 
dengan tujuan melakukan penyusupan. Hukuman berat 
dijatuhkan kepada para panglima yang melakukan 
pelaksanaan-pelaksanaan hukuman mati kepada mereka 
yang telah jera dan meminta pengampunan secara tulus. 
Tetapi bagi para panglima yang salah menilai maksud-
maksud musuh yang menyerahkan diri, atau menerima 
penyerahan hidup-hidup dari para pemberontak yang 
tak dapat diubah; maka mereka akan mendapat murka 
yang lebih besar lagi dari Beijing. Karena menurut 
sistem, mereka memikul tanggung jawab atas tindakan-
tindakan masa depan yang akan dilakukan oleh mereka 
yang diampuninya itu.

Pejabat-pejabat Qing yang terbukti bekerja sama 
dengan para pemberontak akan menerima hukuman 
mati, namun pemerintah Qing tidak dapat menjalankan 
kebijakan yang serupa kepada para pemimpin muslim 
itu sendiri. Dalam hal ini, mereka bersikap hati-hati. Di 
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propinsi-propinsi sentral, jika pemerintah Qing dapat 
menggerakkan para gentry setempat, maka hal itu dapat 
mengurangi kekuatan para pemimpin pemberontak. 
Namun, di dalam wilayah-wilayah kaum muslim, para 
gentry dan para pemimpin pemberontak biasanya 
adalah orang-orang yang sama; padahal kekuasaan di 
pusat tidak dapat menegakkan wewenangnya di tempat-
tempat seperti itu tanpa bekerja sama dengan mereka. 
Karena itu, diambil suatu kebijakan yang tegas untuk 
memperoleh simpati atau dukungan dari mereka. Lagi 
pula, karena kebanyakan dari mereka pada umumnya 
bangkit memberontak untuk melawan kesewenang-
wenangan pemerintah atau administrasi setempat, dan 
bukan berperang untuk melawan negara dan masyarakat 
Qing. Karena itu, pemerintah Qing lalu mengusahakan 
cara-cara untuk memenuhi kepuasan minimal bagi 
tuntutan-tuntutan dasar mereka. Hasilnya, pemerintah 
Qing bisa merebut simpati dari Ma Dexin di Propinsi 
Yunnan dan Ma Zhanao di wilayah barat laut. Kedua tokoh 
ini mempunyai andil yang cukup besar di dalam usaha-
usaha pemerintah Qing untuk menciptakan perdamaian 
di wilayah-wilayah kaurn muslim tersebut.

Kebijakan amnesti ini bukanlah tindakan tanpa 
risiko. Karena itu, pemerintah pusat secara tetap 
memerintahkan penyelidikan yang lebih seksama atas 
maksud-maksud yang sebenarnya dari kaum muslim 
yang mengajukan permohonan untuk menyerah. Kecuali 
pada benteng-benteng berani mati seperti di Jinjibao dan 
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Dali, maka kebijakan amnesti dan grasi terbukti sebagai 
suatu tindakan wajar yang tepat guna dan perlu bagi para 
pemberontak yang sudah jera.

2.2 Penataan Kembali
Di wilayah-wilayah barat laut, masalah pertana 

yang dihadapi oleh Zuo Zongtang adalah bagaimana 
menghunikan kembali mereka yang benar-benar 
melarat akibat peperangan. Setelah penguasaan kota 
Jinjibao pada awal tahun 1871, Zuo segera berangkat 
untuk memberi pertolongan bagi mereka yang terlantar, 
wanita-wanita yang kehilangan sanak-saudara, orang 
tua, dan orang-orang sakit. Zuo mencadangkan sebagian 
perak yang direbut oleh pasukan-pasukannya untuk 
membeli makanan, tanah, bibit, dan hewan peliharaan 
untuk dibagi-bagikan kepada para pemberontak yang 
sudah menyerah.

Langkah-langkah ini tidak ditujukan semata-
mata untuk merehabilitasi penduduk sipil, akan 
tetapi merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan 
militer yang dirancang oleh Zuo Zongtang guna 
memantapkan pertahanan garis belakangnya Cara-
cara yang dipraktikkan seringkali kasar dan semena-
mena karena tindakan-tindakan yang lunak dianggap 
hanya akan mendorong para pemberontak yang tetap 
ingkar untuk berpura-pura menyerah sambil memasuki 
wilayah-wilayah pemukiman guna menata kembali 
pemberontakan-pemberontakan baru.

Di dalam bidang rekonstruksi atau penataan 
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Kembali, Zuo secara tegas tidak memberi peluang bagi 
otonomi kultural kaum muslim, karena ia membaktikan 
dirinya bagi gagasan sinifikasi. Zuo Zongtang meniadakan 
wewenang dari pemimpin-pemimpin keagamaan 
dan membiarkan mereka tumbuh menjadi pejabat-
pejabat Qing setempat. Ia kemudian memompa etika 
Konfusianisme kepada mereka.

Meskipun peraturan yang dicanangkan oleh Zuo 
Zongtang itu sangat keras, akan tetapi ia tidak kaku. Dari 
sudut pandang seorang Konfusianis, maka para pemimpin 
muslim dituduh menyesatkan orang kebanyakan. Begitu 
pertempuran sudah berhenti, obatnya terletak pada 
sebagaimana juga dilakukan di seluruh wilayah Cina; 
pemilihan pejabat lokal yang baik, administrasi peradilan 
yang pantas, perhatian kepada kesejahteraan rakyat, dan 
yang berada di atas segalanya adalah bimbingan di dalam 
prinsip-prinsip tindakan sosial.14 

Usaha-usaha untuk merehabilitasi Propinsi 
Yunnan dimulai pada tahun 1872 sebelum Dali berhasil 
ditaklukkan. Meskipun terjadi kesulitan-kesulitan 
mengenai hak-hak pemilikan tanah karena hilangnya 
catatan-catatan, pada dasarnya pemulihannya berjalan 
dengan baik. Kota-kota yang ditinggalkan mulai dihuni 
kembali. Perniagaan, pertambangan, dan pertanian 
dimulai lagi dengan segera. Propinsi Yunnan cukup 
makmur pada dasawarsa-dasawarsa berikutnya, 
sehingga berhasil menarik imigran-imigran dari wilayah-
wilayah Cina lainnya. Yunnan bukanlah sebuah provinsi 
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percontohan, akan tetapi para penguasa di Beijing 
kembali diakui di sana, dan akar separatisme sudah 
dihancurkan.

Di dalam setiap wilayah, dari yang sama sekali 
hancur sampai yang hanya mengalami sedikit kerusakan, 
tindakan-tindakan segera diambil yang dimaksudkan 
untuk mengembalikan keyakinan dan membuat rakyat 
kembali bekerja seperti biasa. Itu adalah langkah-langkah 
awal bagi rencana-rencana rekonstruksi jangka panjang 
yang ditujukan bagi semua bidang kehidupan rakyat 
banyak maupun pribadi.

Salah satu penekanan Zuo Zongtang di dalam 
usahanya untuk merehabilitasi kaum muslim yang 
memberontak ini adalah mengindoktrinasi mereka 
yang dirasa belum terasimilasi secara tuntas. Ketika Zuo 
Zongtang tahap demi tahap memulihkan penguasaannya 
atas propinsi-propinsi Shanxi dan Gansu pada akhir 
tahun 1860-an, dia mengingatkan akan pentingnya 
mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan yang saat 
itu belum berkembang baik di sana.

Hal ini dilakukannya guna mendapatkan sebuah 
dasar yang kuat bagi perdamaian yang langgeng di 
propinsi-propinsi tersebut. Zuo kemudian mendirikan 
atau memugar sejumlah besar akademi. Dia juga 
menyediakan beasiswa bagi orang-orang muslim Hui 
dan orang-orang Mongol di wilayah itu dalam usahanya 
untuk membawa kelompok-kelompok minoritas ini ke 
dalam orbit ideologi Cina.
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Sejarah Cina mencatat gerakan pemberontakan 
kaum muslim Cina pada akhir abad XIX yang berakhir 
dengan kerugian yang besar di kedua belah pihak; baik di 
pihak pemerintah Qing ataupun di pihak kaum muslim. 
Propinsi Shanxi mencatat kematian dari sembilan 
persepuluh penduduk muslim di sana, sedangkan 
Propinsi Gansu kehilangan dua pertiga dari penduduk 
muslimnya; sehingga kediwi propinsi terserut mencatat 
kehilangan sekitar tiga juga penduduk muslim. Setengah 
dari penduduk muslim di Propinsi Yunnan diberitakan 
hilang akibat pemberontakan di sana, sedangkan wilayah 
tersebut sama sekali hancur kecuali tiga buah distrik 
yang tidak terusik.

Bagi pemerintah Qing, meskipun akhirnya dapat 
memenangkan pertempuran-pertempuran melawan 
kekuatan-kekuatan kaum muslim di berbagai wilayah 
perbatasan tersebut, namun hal itu bukan berarti tanpa 
diikuti dengan pengorbanan yang besar.

Pada tahun 1870, ketika Zuo Zongtang sudah 
berhasil menguasai kembali daerah kekuasaan Yakub 
Beg yang membentang di sepanjang Propinsi Xinjiang 
yang menghubungkan Pamir dan Lob Nor, Zuo Zongtang 
terpaksa meminjam uang sebanyak 13.750.000 tael 
kepada orang asing di Cina. Uang ini dibutuhkannya 
untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban di 
wilayah itu.15 
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Catatan Akhir
1 Raphael Israeli, op.cit., hlm. 156.

2 Ibid., hal. 206.

3 Jean Chesneaux, loc.cit., hlm. 136.

4 Lin Gan, op.cit., hlm. 53.

5 Masyarakat Konfusianis adalh masyarakat yang harmonis, 
tertata, menurut prinsip-prinsip masyarakat yang 
diidamkan oleh Konfusius, di mana masing-masing 
anggotanya mempunyai kewajiban. Masyarakat yang 
selaras tersebut tercermin di dalam garis hubungan 
kewajiban yang seharusnya ada antara Tian—raja 
(kaisar)—orang tua—anak.

6 Sekarang dikelola oleh Meizhoushi, di Propinsi Guangdong.

7 Hu Guangyong, adalah seorang saudagar kaya di kota 
Shanghai dewasa itu. Ia menciptakan sebuah sistem 
perbankan di Shanghai, dan adalah seorang pemberi dana 
bagi ekspedisi-ekspedisi militer Zuo Zongtang.

8 Sekarang Jiuqian, di Propinsi Gansu.

9 Dewasa ini meliputi propinsi-propinsi Jiangsu, Jiangxi, dan 
Anhui.

10 Grand Secretariat atau Neige, adalah sebuah lembaga 
tertinggi di dalam sistem pemerintahan tradisional 
Cina. Lembaga ini merupakan jembatan utama di dalam 
hubungan-hubungan birokrasi Cina; sebagai saluran 
untuk menyampaikan laporan-laporan, menyelenggarakan 
upacara-upacara, mengeluarkan ketetapan-ketetapan; 
yang dilakukan bersama antara kaisar dengan pejabat-
pejabat tertinggi. Pejabat-pejabat Neige kemudian 
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perlahan-lahan mulai kehilangan pengaruh politiknya 
pada zaman Qing. Setelah tahun 1730, muncul sebuah 
lembaga pemerintahan tinggi yang baru yang diciptakan 
oleh orang-orang Manzu, yaitu Grand Council atau Junjichu. 
Para pejabat Junjichu setiap hari beraudiensi dengan 
kaisar. Meskipun demikian, hanya kaisar saja yang boleh 
mengeluarkan maklumat-maklumat, ketetapan-ketetapan, 
dan perintah-perintah. (Lihat Robert M. Marsh, 1961. The 
Mandarins: The Circulation of Elites on China, 1600—1900, 
hlm. 211).

11 Gentry adalah terjemahan dari istilah shensi. Adapun shensi 
ini merupakan sebuah kelompok status dan golongan 
elit di dalam masyarakat feodal Cina. Batasan mengenai 
kelompok status ini cukup rumit untuk bisa dipastikan 
karena ada berbagai pendapat. Salah satu di antaranya 
menyatakan bahwa mereka berasal dari sarjana-sarjana 
yang lulus di dalam ujian-ujian kenegaraan. Lebih jauh 
lagi dikatakan bahwa mereka terbagi di dalam kalangan: 
pejabat (shen), dan sarjana (shi). Gentry yang sarjana 
adalah kelompok perantara yang menjembatani kelas 
penguasa dengan rakyat, dan mereka adalah calon-calon 
kuat yang akan menjadi anggota dari kelas penguasa. 
Mereka biasanya bermukim di kampung halaman asal 
mereka sebagai pemimpin-pemimpin komunitas setempat 
sampai mereka diangkat untuk menduduki jabatan di 
wilayah lain. Kedudukan sebagai gentry diperoleh mereka 
melalui perolehan sebuah gelar kesarjanaan, ahli sastra, 
atau jabatan di dalam pemerintahan. Jabatan-jabatan di 
dalam kepemerintahan biasanya diberikan kepada mereka 
yang membuktikan derajat pendidikannya, terutama 
di bidang sastra, karena penguasaan sastra yang telah 
dibuktikan secara gemilang di dalam menempuh ujian-
ujian kepegawaian negeri akan memberikan kedudukan 
yang istimewa di dalam masyarakat Cina. Dari kelompok 
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gentry sarjana (shi) inilah bermunculan para pegawai 
negeri, seniman, pujangga, filsuf, dan pemikir. (Lihat Chang 
Chung-li, 1967. The Chinese Gentry, hlm. 3, dan Immanuel 
C.Y. Hsü, 1970. The Rise of Modern China, hlm. 92).

12 Li jin, adalah salah satu bentuk pajak perdagangan kuno 
di Cina. Sistem perpajakan ini pertama kali diperkenalkan 
pada tahun 1853 di Yangzhou oleh panglima milisi 
setempat. Sistem ini kemudian beredar dengan cepatnya 
ke berbagai distrik di Propinsi Jiangsu, dan kemudian ke 
berbagai wilayah di seluruh Cina. Pada tahun 1860, li jin 
berlaku di seluruh Propinsi di Cina, kecuali di Propinsi 
Yunnan yang baru mengenalnya pada tahun 1874, dan 
Propinsi Heilongjiang yang baru menerapkannya pada 
tahun 1885.

13 Mary Clabaugh Wright, op.cit., hlm. 120.

14 Ibid., hlm. 123.

15 Jean Chesneaux, op.cit., hlm. 149 dan 165. 



PENUTUP

5

Gerakan-gerakan kaum muslim Cina di akhir 
abad XIX adalah sebuah gerakan yang bangkit 
dari sebuah permasalahan yang kompleks. 
Masyarakat muslim Cina di berbagai wilayah 

pemukiman mereka saat itu selain mendapat tekanan-
tekanan dari orang-orang Han dan penguasa Qing, 
juga “mendapat angin” dengan adanya gerakan xinjiao 
atau Paham Baru yang membawa mereka kepada 
“pembebasan” dengan cara-cara militan.

Pada tahap awal, masyarakat muslim di akhir abad 
XIX merasa adanya tekanan-tekanan dari orang-orang 
Han dalam interaksi mereka dengan penduduk mayoritas 
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dan pribumi Cina itu. Ini merupakan masalah yang 
dihadapi oleh kaum muslim khusus di wilayah-wilayah 
di mana mereka hidup sebagai masyarakat-masyarakat 
yang cukup besar, sehingga merupakan ancaman bagi 
orang-orang Han. Kaum muslim setempat lalu dianggap 
sebagai saingan-saingan oleh orang-orang Han. Misalnya, 
di Provinsi Yunnan mereka saling memperebutkan tanah 
yang mengandung mineral. Sebagai hasil dari perebutan 
ini, orang-orang Han kemudian menegaskan hak mereka 
sebagai bangsa pribumi asli dengan merebut tanah-
tanah kaum muslim yang masih mengandung mineral 
pada saat tanah-tanah mereka sudah tidak produktif lagi. 
Perlakuan-perlakuan semacam ini, konon, juga dialami 
oleh kaum muslim Cina dalam berbagai kegiatan yang 
berhubungan dengan ekonomi.

Keadaan ini diperberat dengan adanya diskriminasi- 
diskriminasi yang dijalankan oleh pemerintah Qing, 
antara lain dengan membebani kaum muslim dengan 
pajak yang lebih besar daripada pajak yang harus dibayar 
oleh orang-orang Han.

Kedua tekanan tadi bersama-sama dengan keadaan 
sosio-ekonomi negeri Cina pada saat itu, membuat 
kaum muslim Cina sangat terpojok. Eksistensi mereka 
terancam. Di dalam keadaan yang demikian, maka satu-
satunya jalan yang mereka butuhkan adalah sebuah 
“penyelamatan” guna mempertegas eksistensi mereka.

Pada saat-saat yang “kritis” itu, muncul sebuah 
harapan baru bagi kaum muslim Cina. Harapan baru itu 
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adalah para pemimpin karismatik dari golongan xinjiao, 
seperti Ma Hualong di wilayah barat laut (di Provinsi-
propinsi Gansu, Shanxi, dan Qinghai) dan Du Wenxiu di 
Provinsi Yunnan. Mereka adalah para al-Mahdi yang siap 
membawa kaum muslim Cina ke arah penyelamatan. 
Meskipun pada mulanya xinjiao atau Paham Baru ini 
merupakan “duri dalam daging” bagi kaum muslim Cina, 
tetapi ia mempunyai pesona tersendiri bagi kaum yang 
sedang tertindas itu. Paham Baru kemudian menjadi 
sarana untuk memperoleh dan memperjuangkan 
eksistensi mereka, dan para pemimpinnya memanipulasi 
ke-Mahdi-an mereka untuk menggalang persatuan kaum 
muslim Cina ke arah penyelamatan melalui cara-cara 
militan. Eksistensi kemudian ditegaskan melalui gerakan-
gerakan revolusioner.

Meskipun mulanya kaum muslim Cina memperoleh 
berbagai kemenangan di dalam pertempuran-
pertempuran mereka melawan pasukan-pasukan Qing, 
namun akhirnya mereka harus mengakui keunggulan 
lawannya dengan jumlah korban yang besar di kedua 
belah pihak.

Dengan kekalahan atau kegagalan yang disebabkan 
oleh faktor-faktor dari dalam dan luar, maka berakhirlah 
pemberontakan kaum muslim Cina tersebut. Namun, hal 
ini bukan berarti kaum muslim Cina menjadi “punah” dan 
tidak mempunyai eksistensi lagi di dalam masyarakat 
Cina. Ketika empat dasawarsa kemudian pada saat 
rakyat Cina berhasil menumbangkan Kekaisaran Qing 
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dan mendirikan Republik Cina pada tahun 1911, mereka 
menciptakan bendera nasional yang dinamakan Wusigi 
(Bendera Panca Warna). Bendera berwarna lima itu 
menggambarkan lima suku bangsa Cina. Warna putih 
yang merupakan salah satu warna dari bendera itu 
mewakili suku bangsa Hui, yang berarti juga mewakili 
kaum muslim Cina.

Dewasa ini “luka” yang pernah terjadi di dalam 
sejarah ko-eksistensi Han-Hui ini sudah dilupakan. 
Bahkan gerakan-gerakan kaum muslim Cina di akhir 
abad XIX itu mendapat “pengesahan” dari masyarakat 
komunis Cina saat ini. Gerakan-gerakan tersebut menjadi 
salah satu contoh bentuk perjuangan kelas yang pernah 
terjadi di dalam sejarah Cina. Gerakan-gerakan tersebut 
dewasa ini menjadi bagian dari sejarah nasional bangsa 
Cina, sebagaimana dikatakan oleh Bai Shouyi, yaitu 
orang yang dianggap paling kompeten dan akrab dengan 
sejarah kaum muslim Cina ini:

“…adalah tidak benar jika menganggap 
pemberontakan kaum muslim ini sebagai sebuah 
gerakan dari suatu golongan saja, dan sama sekali 
tidak benar jika menganggap gerakan ini sebagai 
suatu bentuk pertentangan antara suku bangsa 
Han dan suku bangsa Hui… Kita harus melihatnya 
sebagai suatu perjuangan kelas dari rakyat Cina”.1 



Pemberontakan Muslim Cina pada Akhir Abad XIX 113

Catatan Akhir
1 Bai Shouyi, op.cit., jilid I, bagian pengantar, hal. 1—2.
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Peta Wilayah administratif Cina (Sumber: https://www.
nationsonline.org/oneworld/map/china_administrative_map.htm)
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Cap kenegaraan Du Wenxiu 
(Sumber: Atwill, David G. Islam, Ethnicity, and The Panthay Rebellion 
In Southwest China, 1856—1873. California: Stanford University 

Press, 2005, p. 148)
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(712—772). Khalifah II dari Dinasti Abbasiah, pendiri 
kota Baghdad. Khalifah ini membantu Dinasti Tang di 
dalam memerangi gerakan An Lushan.

An Lushan 安禄山
Atau Arosham. Tokoh yang melancarkan gerakan revolusi 
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Du Wenxiu 杜文秀
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He Mingdang 赫明當
Panglima pasukan muslim di Provinsi Shanxi.
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Liu Dian 刘典
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Liu Songshan 刘松山
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Ma Wenlu 馬文禄
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Ma Wenyi 馬文義
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Ma Zhanao 馬占鳌
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Qian Long 乾隆
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Kaisar Tang yang memerintah antara 713—755.

Yang Guifei 楊貴妃
(719—756). Selir Kaisar Xuan Zong yang terlibat di 
dalam pemberontakan An Lushan.
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Shanxi.

Yu Yanlu 余彦禄
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Zuo Zongtang 左宗棠
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GLOSARI

A
Anding	 	 	 	 安定	 	 	
Anhui	 	 	 	 	 安徽
Anshizhiluan	 	 	 	 安史之乱

B
Baoan		 	 	 	 保安
Bufen	Han-hui,	zhiwen	liangyu	 不分漢回，只問良yu

C
Changan	 	 	 	 長安
Chen	 	 	 	 	 陳



Adrianus Laurens Gerung Waworuntu138

D
Dali	 	 	 	 	 大理	 	
Didao	 	 	 	 	 狄道
Dongxiang	 	 	 	 東郷

F
Fu	 	 	 	 	 府
Fujian	 	 	 	 	 福建

G
Gansu		 	 	 	 甘肃
Gedimu	 	 	 	 閣的木
Guangdong	 	 	 	 廣東
Guangzhou	 	 	 	 廣州
Guizhou	 	 	 	 貴州

H 
Hangzhou	 	 	 	 杭州
Hedong	 	 	 	 河東

Heilongjiang	 	 	 	 黑龍江
Henan		 	 	 	 河南
Hezhou	 	 	 	 河州
Huaishengsi	 	 	 	 懐聖寺
Huanghe	 	 	 	 黄河
Huazhou	 	 	 	 滑州
Hui	 	 	 	 	 回
Huihui		 	 	 	 回回
Huijiao		 	 	 	 回教
Hunan		 	 	 	 湖南
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I
Ili	 	 	 	 	 伊犂
Ining	 	 	 	 	 伊寕

J
Jiankang	 	 	 	 健康
Jiangsu	 	 	 	 江稣
JIanye	 	 	 	 	 建業
Jiangxi		 	 	 	 江西
Jinjibao	 	 	 	 金襀堡
Jiujiao		 	 	 	 旧教
Junjichu	 	 	 	 軍幾處

K
Kaifeng	 	 	 	 开封
Kalkas	(Keerkezi)	 	 	 柯兒克孜
Kazakh	(Hasake)	 	 	 哈隡克
Kunming	 	 	 	 昆明

L
Lanzhou	 	 	 	 籣州
Liang	 	 	 	 	 梁
Liangjiang	 	 	 	 两江
Li	 	 	 	 	 里
Lijin	 	 	 	 	 厘金
Liu	Chao	 	 	 	 六朝
Loyang	 	 	 	 洛阳

M
Menhuan	 	 	 	 門宦
Min	 	 	 	 	 閩
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Ming	 	 	 	 	 明
Ming	 	 	 	 	 命

N
Nanbeichao	 	 	 	 南北朝
neige	 	 	 	 	 内閤
nian	 	 	 	 	 捻
Ningxia	 	 	 	 寕夏
Ningyuan	 	 	 	 寕逺

P
Payanrongge		 	 	 巴燕戎格
Pingliang	 	 	 	 平涼
Pinglu		 	 	 	 平卢
Pingnanguo	 	 	 	 平南國

Q
Qi	 	 	 	 	 齊	 	
Qing	 	 	 	 	 清
Qinghai	 	 	 	 青海
Quanzhou	 	 	 	 泉州

S
Salar	(Sala)	 	 	 	 撒拉
San	Guo	 	 	 	 三國
Santing	 	 	 	 散廰
Shandong	 	 	 	 山東
Shanxi		 	 	 	 山西
Sheng		 	 	 	 省
Shenshi	 	 	 	 紳士
Sichuan	 	 	 	 四川
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Song	 	 	 	 	 宋
Sui	 	 	 	 	 随
Suide	 	 	 	 	 綏德
Suiyuan	 	 	 	 綏逺
Suzhou	 	 	 	 蘇州

T
Taiping	 	 	 	 太平
Tajik	(Tajike)	 	 	 	 塔吉克
Taizisi	 	 	 	 	 太子寺
Tang	 	 	 	 	 唐
Tatar	(Tataer)		 	 	 塔塔兒
Tian	 	 	 	 	 天
Tiandao	 	 	 	 天道
Tianshan	 	 	 	 天山
Ting	 	 	 	 	 廰
Tongzhi	zhongxing	 	 	 同治中興

U
Uzbek	(Wuzibieke)	 	 	 烏孜别克

W
Wei(he)	 	 	 	 渭河
Weiwuer	(Uighur)	 	 	 維吾兒
Wu	 	 	 	 	 吴

X
Xian	 	 	 	 	 縣
Xian	 	 	 	 	 西安
Xiang	 	 	 	 	 湘
Xiangjun	 	 	 	 湘軍
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Xiangxiang	 	 	 	 湘郷
Xining		 	 	 	 西寕
Xinjiang	 	 	 	 新疆
Xinjiao		 	 	 	 新教
Xiyu	 	 	 	 	 西琙
Xunhua	 	 	 	 循化

Y
Yangzijiang	 	 	 	 揚子江
Yenan		 	 	 	 延安
Yi	 	 	 	 	 夷
Yongchang	 	 	 	 永昌
Yuan	 	 	 	 	 元
Yue	 	 	 	 	 粤
Yunhe		 	 	 	 運河
Yunan		 	 	 	 雲南

Z 
Zhangzhou	 	 	 	 漳州
Zhe	 	 	 	 	 浙
Zhejiang	 	 	 	 浙江
Zhitaiting	 	 	 	 直tai廰
Zhongda	Ahong	 	 	 重大阿洪
Zhou	 	 	 	 	 州



INDEKS
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Abbasiah, 10, 11, 13, 19, 33
Abu Djafar al Mansur, 13,
ad valorem, 96
akulturasi, 19
Amnesti, 98-101
Anding (Anting), 35
Anhui (Anhue), 30, 91
An Lushan, atau Arosham, 10, 12, 14
Anshizhiluan (Anshecheluan), 13
Arab, dan orang-orang Arab, 8, 9, 11, 34, 76
Asia Barat, 7, 14, 15
Asia Tengah, 10, 14, 15, 89
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B
Bai Shouyi (Pai Shouyi), 109
Bai Yanhu (Pai Yenhu), 51, 58, 53
Baoan (Pao-an), 1, 23
Beijing (Peitsing), atau Peking, 48, 54, 58, 60, 67, 75, 81, 99, 

103
Beg, 64
Birma, 83
Buddhisme, 7

C
Cen Yuying (Ts’en Yuying), 80, 82
Changan (Ch’ang-an), 12, 13
Chang Ling (Ch’ang Ling), 66
Cheng Lu (Ch’eng Lu), 62

D
Dali (Tali), 74, 76, 77, 82, 83, 100, 102
Damaskus, 11
Dao Guang (Tao Kuang), 30
Didao (Titao), 35
Dingxi (Tingshi), 35
Dong Fuxiang (Tung Fuhsiang), 56, 57, 84
Dongxiang, 23
Dua Longa (Tuo Long-a), 50-52
Durhan-al-din, atau Khodja Besar, 66
Du Wenxiu (Tu Wenhsiu), 74, 75, 77-84, 86, 107

E
Er Cizi (Er T’setze), 36
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F
Fujian (Futsien), 91, 92

G
Gansu (Kansu), 2, 14, 21, 31, 35, 36, 47, 49-57, 60, 62, 68, 85, 

91-93, 103, 104, 107
Gedimu (Ketimu), 33
Gentry, 95, 96, 99
Grand Council, lihat junjichu
Grand Secretariat, lihat neige 
Guangzhou (Kuangchou), atau Kanton, 9, 17
Guizhou (Kuechou), 82

H
Han, dinasti, 7
Han, suku bangsa, 15, 18-23, 29, 32, 40-42, 45-48, 53, 54, 72, 

73, 77-79, 83, 93, 97, 106, 
107, 109
Hanafi, madzhab, 31
Hangzhou (Hangchou), 9, 91
Hami, 69
He Mingdang (He Mingtang), 49
Hedong (Hetung), 12
Heilongjiang (Heilungtsiang), 59
Henan, 28, 47
Hezhou (Hechou), 35, 37, 38, 50, 55, 61
Hu Guangyong (Hu Kuangyung), 91, 94
Huaishengsi (Huaishengse), 9
Huang Cong (Huang Ts’ung), 75
Huanghe, lihat Sungai Kuning, 26
Huazhou (Huachou), 48
Hunan, 28, 81, 90
Hui, 1-4, 30, 33, 34, 39, 40, 46, 48, 54, 63, 66, 72, 84, 93, 104, 
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109, asal-usul, 21-24
huijiao (huetsiao), 22
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Ili, 64
India, 7, 89
Inggris, 2, 67, 68, 69
Ining, 63
Irak, 11
Iskandariah, 74
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Negeri Cina memiliki puluhan suku bangsa yang 
membentuk masyarakat Cina dewasa ini, dengan 
berbagai kekhususan budaya masing-masing. Salah 
satu dari suku bangsa ini ialah suku bangsa minoritas 

Hui. Suku bangsa ini memeluk agama Islam, tetapi berbudaya 
campuran yang merupakan hasil akulturasi antara budaya Islam 
dengan budaya Cina. Pada akhir abad XIX, masyarakat muslim 
suku bangsa Hui melancarkan beberapa gerakan pemberontakan 
di berbagai wilayah di barat laut Cina (di provinsi-provinsi Gansu, 
Shanxi, dan Qinghai) dan di Provinsi Yunnan. Kaum muslim dari 
suku bangsa Uighur di Provinsi Xinjiang dan dari suku bangsa 
Salar di Provinsi Gansu pada saat itu juga turut melancarkan 
gerakan pemberontakan, sehingga melengkapi sebuah gerakan 
pemberontakan dari hampir seluruh kaum muslim di Cina pada 
saat itu.

Gerakan-gerakan ini dilancarkan pada masa Kekaisaran 
Qing (1644—1911). Gerakan ini mejadi menarik, karena awalnya 
bermula dari sebuah gerakan pembaharuan di dalam masyarakat 
muslim suku bangsa Hui dan Salar, namun karena terjadinya 
perkembangan-perkembangan lain, maka berubah menjadi sebuah 
gerakan muslim anti Qing.

Buku ini mencoba membahas penyebab terjadinya gerakan-
gerakan kaum muslim Cina, dan dengan pendekatan yang 
terutama bersifat deskriptif-historis, serta pendekatan tambahan 
yang bersifat sosiologis. Diharapkan buku ini bisa dijadikan bahan 
informasi awal bagi mereka yang ingin lebih dalam lagi mengupas 
gerakan-gerakan muslim Cina itu.


