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PENUTUP 

Ajaran dan semangat serta strategi perang dari Zhuge Liang memang 

pantas dikagumi dan dikenang sepanjang masa sejarah Cina. Karena tidak 

hanya sosoknya yang begitu kharismatik, pengetahuan Zhuge Liang yang 

luas di dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan menjadikannya sebagai 

pakar strategi perang yang handal untuk di negara Shuhan pada zaman tiga 

negara. 

Sepanjang sejarah Cina, Zhuge Liang digelari sebagai salah satu dari 

enam perdana menteri terbesar di Cina. Selain itu juga ia di juluki Sang 

naga Fidur, yang untuk seterusnya erat pada sosok Zhuge Liang. Selain itu, 

sosok Zhuge Liang dikenal dengan memakai jubah putih dan membawa 

kipas bulu bangau putih yang selalu dipegang di tangannya. 

Mulanya Zhuge Liang menjadi penasehat militer ncgara Shuhan 

adalah ketika Shanfu, penasehat militer sebelumnya mengundukan diri. 

Sebelum berpamitan, Shanfu memberi saran kepada Liu Bei untuk menemui 

seseorang yang lebih hebat daripadanya. yaitu Zhuge Liang. Liu Bei beserta 

kedua saudara angkatnya yaitu Guan Yu dan Zhang Fei berkunjung sebanyak. 

tiga kali untuk menemui Zhuge Liang. namun baru pada kunjungan ketiga 

mereka baru bisa menemui Zhuge Liang. Sejak saat itulah Zhuge Liang 

menjadi penasehat militer negara Shuhan yang dipimpin oleh kaisar Liu 

Bei. 
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Setelah Zhuge Liang menjabat sebagai penasehat militer untuk Liu 

Bei dari negara Shuhan, negara tersebut mengalami kemajuan yang pesat 

terutama dalam bidang strategi berperang. ltu tak lain dikarenak.an 

kepan·1aian Zhuge Liang dalam mengatur siasat atau strategi berperang. 

Zhugc Liang berpendapat bahwa awal yang benar selanjutnya pun tak 

akan salah. Maka daripada itu ia mempunyai pandangan sendiri mengenai 

strategi mengatur negara dan strategi militer. Beberapa strategi mengatur 

negara dan strategi militer Zhuge Liang, diantara lain adalah memerintah 

seperti bintang utara, hubungan antara pemerintah dan rakyat, 

memperhatikan dan mendengarkan, memahami masalah dengan sepenuhnya, 

hukum dalam suatu negara, memilih orang yang tepat, gerakan militer serta 

pandai mengendalikan perasaan. 

Tidak hanya kecerdasannya yang hingga kini banyak diingat oleh 

rakyat Cina tetapi Zhuge Liang juga meninggalkan beberapa warisan benda 

yang berguna untuk berperang pada saat itu dan kini menjadi benda sejarah 

yang berharga. Warisan Zhuge Liang dalam sejarah diantara lain adalah 

busur Kong Ming, sapi kayu dan kuda mcngambang, kcndaraan penyerang 

dan kunci Kong Ming. 

Kcgigihan Zhuge Liang selama menjadi penasehat militer untuk 

negara Shu Han dan kesetiaannya kepada Liu Bei terus dikerjakan hingga 

sampai akhir riwayat hidupnya. Hal tersebut dibuktikan dengan ekspedisi 

militernya ke utara dan ke selatan demi membantu mempertahankan negara 
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Shuhan. Walaupun pada ekspedisi terakhir tidak berhasil namun ekspedisi 

tersebut menjadi salah satu ekspedisi paling terkenal pada zaman tiga 

negara. Di lain hat. ehspedisi tersebut merupakan akhir perjalanan dari 

sosok Zhuge Liang. Atas jasa-jasa Zhuge Liang. Liu Shan menganugerahi 

gelar kepada /huge L i a n g ,  Zhong Wuhou (E it@). Setelah /huge Liang 

meninggal, ia dimakamkan di Gunung Dingiun (#'lp. Sejak saat itu 

Zhuge Liang dikenal luas khususnya dikalangan masyarakat Cina sebagai 

pakar strategi perang negara Shuhan. pada zaman tiga negara. 
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Ale If, 

Dinasti Han U{] 

GLOSARY 

Gielar mntnk kaisar negara Shu Han yang terakhir. 

Salah satu derah yang ada di Cina. 

Salah satu Dinasti terpanjang di Cina pada 206 SM-220 M. 

: Salah satu pertempuran dalam Ekspedisi Zhuge Liang ke 

tara. 

: Salah sat pertempuran dalam Ekspedisi Zhuge Liang ke 

Utara. 

Sorban Kuning U ' '  Salah sat pemberontakan yang terjadi pada masa 

Dimasti Han 

Sngoi Yang:i' ; 

Tebing Merah 

Tianshui 

Salah sat sungai terpanjang di Cina. 

Tempat terjadinya pertempuran antara negara Wei dan dan 

negara yang bersekutu yaitu. negara Shu Han dan negara 

Wu. 

: Salah satu pertempuran dalam Ekspedisi Zhuge Liang ke 

Utara. 

Salah satn pertempuran dalam Ekspedisi /huge Liang ke 

Propmnsi Y o n g  

/hone hos I; #tWR «elar ehormatan ntuk /huge L i ang  atas jasa-jasanya 



Cao-Cao # 

Cai Mao #1 

DAFTAR TOKOH ZAMAN TIGA NEGARA 

Kaisar dari negara Wei yang terkenal licik dan kejam. 

Angkatan perang laut yang handal dari negara Wei 
t t 

Cao Pi WE 

Deng Ai 3 

Anak sulung dari kaisar Cao-cao. 

Jendral militer dari negara Wei. 

• 

Dong Zhu tt 

Fan Yi Holt 

Guo Huai ]f 

Guan Yu ] 

: Scorang negarawan pada penghujung zaman Dinasti Han. 

: Pengganti /huge Liang sebagai penasehat untuk negara Shu 

Han. 

: Salah satu bawahan kepercayaan Sima Yi 

: Salah satu panglima perang dari negara Shu Han sekaligus 

saudara angkat dari Liu Bei. 

Han Lingdi # : Salah satu kaisar dari Dinasti Han. 

Han Xiandi At i 

Jiang Su L)' 

Jiang Wan {5 

Khong Beng 

Kong Ming {LE] 

Kaisar terakhir dari Dinasti Han. 

Salah satu nama wilayah bagian di Cina. 

Pengganti Zhuge Liang sebagai penasehat untuk negara 

Shu Han. 

: Salah sebutan bagi Zhuge Liang dikalangan Cina di 

Indonesia. 

: Salah satu sebutan Zhuge Liang setalah menjadi penasehat 

militer negara Shu Han. 



Liu Bei 

Menghou {ii 

:  Putra dari Xiongnu selama Dinasti Han-an dan periode Tiga 

Kerajaan dari sejarah China. 

: Kaisar sekaligus pendiri negara Shu yang dikenal sebagai 

kaisar yang sederhana da berkharisma. 

Putra snlng L i n  Bei. 

Venek movang keturnan keluarga Liu Bei. 

Scorang pemimpin dari suku Barbar. 

Hang Cheng an 'irjE: Ayah dari Huang Yue Ying sekaligus ayah mertua dari 

/huge Liang. 

Huang Yue Ying i f :  Putri semat wayang dari Huang Cheng Yan sekaligus 

istri dari /huge Liang. 

Sima Shi jtlJli 

Sima i l k !  

'  ,  .  .  

<J p t i , g '  
an [ 

Sun Ce #Sf 

Sun Liang ! ·  

:  Putra sulung dari Sima Yi. 

· Merupakan ahli strategi, jendral sekaligus polotisi di Zaman 

Putra dar Sim • 

: Penaschat perang dari negara Shu Han sebelum Zhuge 

L i a n g  

Seorang jenderal militer pada masa Zaman Tiga Negara 

sekaligus merupakan anak sulung dari Sun Pian. 

Seorang jenra l  dan panglima keeil yang terkenal, semasa 

Dimas ti  Han T i m  



Sun Lin {i : Putra dari Sun Quan. 

Sun Shang Xiang 5fl f : Puri ungsu Sun Jian 

Sun Quan { U  

Sunzi # j 

Yuan Shao 

Zang Bao Ki: 

Kaist dari uegara Wu yang penubs .ani. 

Salah satu ahli strategi dari Cina. 

Salah seorang penguasa daerah tama yang menguasai 

daerah utara ionghok pada Zaman ga Negara 

Salah satu pemimpin dari Pemberontakan Sorban Kuning. 

Salah satu panglima perang dari negara Shu Han sekaligus 

saudara angkat dari Liu Bei dan Guan Yu. 

Zhang Jiao f1 : Salah satu pemimpin dari Pemberontakan Sorban Kuning. 

Zhang Liang R Salah satu pemimpin dari Pemberotakan Sorban Kuning. 

Zhang Yun'kKfc Angkatan perang laut yang handal dari negara Wei. 

Zhong Huit Jendral militer dari negara Wei. 

Zhou Yu J]g : Jendral perang dari negara Wu sekaligus teman baik Sun 

Ce. 

: Pemimpin pasukan negara Wu sekaligus saudara kandung 

Zbuge Liang. 

Zhuge Liang it&8 : Pakar strategi perang dari negara Shu Han pada Zaman Tiga 

Negara. 

Zhang Fet[K 

Zhuge Ke it.kt% 
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