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Seorang laki-laki berpa-
kaian putih dan 
berserban sedang 
mengumandangkan 

azan. Sebagian jamaah khu-
syuk bersimpuh di karpet me-
rah mendengar panggilan 
Allah tersebut. Sementara itu 
satu demi satu jamaah shalat 
Jumat masuk ke ruangan 
utama. Ada yang  berpakaian 
for  mal layaknya pekerja kan-
toran, ada pula yang berbaju 
santai. Banyak yang berkullit 
putih dan bermata sipit (etnis 
Cina), sebagian berkulit hitam 
(Afrika), dan kuning (Asia), 
menggambarkan beragamnya 
etnis dan kewarganegaraan 

para jamaah.  
Di luar ruang 

utama, bebe rapa 
muslimah tengah bersiap 
menunaikan shalat Zuhur. Di 
ruangan lain tampak wajah-
wajah wisatawan mancanegara 
yang sedang melihat-lihat mas-
jid sembari menunggu prosesi 
shalat Jumat usai.

Menjelang selesai shalat 
Jumat, dijajarkan meja-meja 
berisi makanan matang, 
setengah jadi, bahkan daging-
daging berlabel halal yang 
terbungkus plastik. Rupanya 
tiap usai shalat Jumat digelar 
bazar makanan halal untuk 
para jamaah dan pengunjung.  

Demikianlah 
gambaran shalat 
Jumat di Grand 
Mosque Taipei. Mulai 
digunakan sejak 
1960, masjid ini 
mampu me nampung 
1.000 jamaah. Selain 
menyelenggarakan 
shalat lima waktu, 
tarawih, Idul Fitri dan 
Idul Adha, di tempat 
ini juga rutin digelar 
kursus bahasa Arab, 

Al-Qur’an, hadits dan fikih/
syariah. Serta seminar, diskusi, 
bahkan pameran fotografi.

Selain Grand Mosque 
Taipei, ada 6 masjid lain di 
seluruh Taiwan. Di antaranya, 
masjid di Chungli, Taichung, 
Tainan, Kaohsiung, dan di 
Dayuan (Taoyuan). Masjid At-
Takwa di Dayuan merupakan 
inisiatif Muslim Indonesia yang 
baru diresmikan tahun lalu. 

Terdapat pula mushala di 
beberapa kota kecil serta di 
universitas-universitas di Tai-
wan. Baru-baru ini, Tourism 
Bureau Taiwan bekerja sama 
dengan Chinese Muslim Asso-
ciation menyediakan prayer 
room di 13 lokasi wisata utama 
di seluruh Taiwan, menambah 
yang sudah dibangun sebe-
lum nya di 5 lokasi wisata (ter-
masuk di Bandara Internasional 
Taiwan Taoyuan).

Sejarah Masuknya 
Islam ke Taiwan

Pakar studi Islam dan 
Muslim Cina, Michael Dillon 

Kabar Islam dari

Meski jumlah penduduk Muslim di Taiwan, yang 
dulu berjuluk Pulau Formosa, tidak sampai 1% 
dari total penduduk setempat, geliat aktivitas 

keislaman di sana tetap marak. 
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mengatakan bahwa kebera-
daan Islam di Cina cukup 
signifikan, sejak awal mulanya 
perkembangan agama ini, 
melalui aktivitas perdagangan 
di Jalur Sutra. Islam juga ikut 
mewarnai sejarah panjang Cina 
dan memberi pengaruh buda-
ya yang cukup besar dalam 
sejarahnya. Kondisi di Cina da-
ratan ini serupa dengan kondisi 
di Taiwan, di mana mayoritas 
masyarakat memandang Islam 
dan Muslim jarang 
diasosiasikan dengan Taiwan.

Dilihat dari sejarahnya, 
Muslim lokal Taiwan merupa-
kan suku Hui (Muslim Cina) 
yang pindah dari daratan Cina 
ke Taiwan melalui beberapa 
gelombang. Gelombang perta-
ma terjadi pada masa sebelum 
Dinasti Qing (1683). Gelom bang 
selanjutnya adalah migrasi 
sejumlah besar tentara Muslim 
Cina bersama peme rintah Kuo 
Min Tang (Partai Nasionalis Cina) 
yang kalah oleh Partai Komunis 
Cina, pada 1949. Bahkan, 
beberapa jenderal militer 
Muslim berpe ran penting di 
masa peme rintahan Chiang Kai 
Shek di Taiwan. Mereka memiliki 
pengaruh yang besar dalam 
memperkuat keberadaan Islam 
dan Muslim di Taiwan, baik 
secara domestik maupun 
internasional.

Saat ini tidak ada data 
resmi mengenai jumlah Muslim 
di Taiwan, tapi diperkirakan 10 
hingga 50 ribu orang dari total 
23 juta penduduk. Selain 

penduduk lokal, 
kebanyakan Muslim 
merupakan imigran, 
mayoritas dari 
Indonesia (37%)—
didominasi oleh TKI 
yang mencapai lebih 
dari 200.000 orang di 
seluruh Taiwan—dan 
sejumlah kecil berasal 
dari Thailand, India, 
Myanmar, Gambia, 

Turki, Jordan, Iran, Burkina 
Faso, dan Pakistan. 

Mencari Makanan 
Halal

Salah satu tantangan terbe-
sar Muslim di Taiwan adalah 
menemukan makanan halal. 
Terbatasnya pemahaman 
masya rakat setempat—yang 
hanya tahu bahwa Muslim 
tidak boleh mengonsumsi babi 
dan produk olahannya, tapi 
tidak memahami makna terkait 
halal, seperti konsep daging 
halal, membuat para Muslim 
harus lebih waspada.

Namun, permasalahan 
minimnya makanan halal bisa 
diatasi dengan mudahnya 
mendapatkan makanan vege-
tarian. Sebab, Taiwan merupa-
kan negara dengan jumlah 
masyarakat penganut Buddha 

(dan vegetarian) yang cukup 
besar. 

Dalam perkembangannya, 
Taiwan mengalami pening-
katan dalam hal bisnis produk 
makanan halal. Saat ini ada 
sekitar 31 restoran di seluruh 
Taiwan yang disertifikasi halal 
maupun “Muslim Friendly 
Restaurant”. Sebagian besar 
adalah masakan India, Pakistan, 
Thailand, Turki, dan Mesir. Ada 
pula satu area khusus di 
Zhonghe—Taipei dan 
Longgang—Chungli, yang 
terdapat banyak restoran/
rumah makan kecil dengan 
masakan halal dari Yunnan, 
Burma, dan Thailand.

Selain itu sejak 2011 Taiwan 
memiliki Taiwan Halal Integrity 
Development Association 
(THIDA) atau badan sertifikasi 
produk halal di Taiwan. Bebe-
rapa tahun terakhir, THIDA 
bekerja sama dengan lembaga 
lain mengadakan Taiwan Inter-
national Halal Expo guna mem-
perkenalkan produk halal pro-
duksi Taiwan. Pameran ini ber-
tujuan meningkatkan jumlah 
wisatawan Muslim ke Taiwan, 
di samping juga untuk ekspan-
si pasar produk halal dunia.

Retno Widyastuti/
Aini Firdaus

Tidak mudah menemukan 
muslimah Taiwan yang berjilbab, 
khususnya dari kalangan muda. 
Penyebabnya, pendidikan dan 
pemahaman Islam yang terbatas. 
Ditambah pula dengan adanya 
diskrimi nasi terhadap muslimah 
lokal yang berhijab saat bersekolah 
dan di instansi pemerintah. 
Namun, tak perlu khawatir, 
muslimah asing tetap menda pat 
perlakuan yang baik dan dipenuhi 
hak-haknya sebagai pendatang. 

Muslimah 
di Taiwan


