
Pekan Pertama di Taiwan 

Oleh: Ibnu Sahidhir 

Setelah seminggu berada di tengah-tengah etnis Cina -mungkin leluhur Saya 500 tahun 
yang lalu (menduga dari tulisan Prof. Kong Yuan Zhi)- untuk menghilangkan kangen, Saya ingin 
berbagi kesan. Saya mungkin tidak bisa membuat pembaca merasa melihat dengan mata Saya, 
namun pesannya mungkin bermanfaat. Tulisan ini walaupun tidak bisa disebut ilmiah, 
diusahakan intersubjektif -kesan relatif sama bagi banyak orang dalam kondisi seperti saya. 
Tidak juga berusaha untuk menyajikan detail yang tersirat dalam kultur masyarakat Taiwan. 
Beberapa foto yang kebetulan terambil, Saya tambahkan supaya tulisan lebih hidup. Sedangkan 
pernyataan-pernyataan lainnya yang tak berilustrasi hanya bisa pembaca percayai saja. 

Pertama kali menapakkan kaki di Taiwan 

Minggu pagi, 14 Agustus 2011, Saya memulai perjalanan menuju Taiwan. Setelah 
membayar airport tax seratus ribu yang terasa mahal -bersama tiga kawan lain- Saya berangkat 
dari Medan ke Kuala Lumpur dengan Malaysia Airlines (09.30-10.20). Dengan selisih waktu 
plus 1 jam, perjalanan diteruskan ke Taipei dengan pesawat China Airlines (14.30-19.30). 
Ditemani Kung Fu Panda 2 dan Yes Man yang lucu itu serta sajian lezat (disajikan terlalu dini, 
memaksa  menunda puasa sehari –rukhsoh bagi musafir), Saya mendarat di Tao Yuan 
International Airport.  

Kami disambut dengan ramah oleh ESIT (Elite Study in Taiwan, sebuah lembaga di 
bawah Kementerian Pendidikan Taiwan) dan beberapa teman lain yang sampai lebih dahulu. 
ESIT banyak membantu urusan beasiswa luar negeri pemerintah Taiwan. 
http://www.esit.org.tw/english/index.php. Karena rasa haru beberapa dari rekan Indonesia 
penyambut tamu meneteskan air mata. Kami segera menukar dollar Amerika dengan dollar 
Taiwan yang kemudian Kami sesali, karena ternyata bank local depan hotel membeli dengan 
lebih tinggi. ESIT membantu kami untuk memperoleh kartu telepon seluler international sebelum 
nanti menggantikannya dengan kartu ponsel lokal yang lebih murah, yang didapat setelah Alien 
Resident Certificate keluar.  

 

Foto 1. a). Terkesan dengan hutan kecil dalam Bandara Kuala Lumpur, b). Peta Bandara 



Setelah melewati anjing pelacak yang dulu pernah menerkam pembimbing kami karena 
teridentifikasi membawa biji jambu biji, duduk di bis mewah serasa sangat nyaman. Bis yang 
unik, belum pernah saya temui di Indonesia, terdiri 2 tingkat: bagian bawah untuk sopir dan 
barang-barang, bagian atas untuk penumpang. Sekitar lima belas menit perjalanan, Saya sampai 
di Chung Li Business Hotel, Kota Chung Li.   

  

Foto 2. Letak Chung Li di peta Taiwan 

Tentang Kota Kecil Chung Li 

Kami (rombongan berjumlah 25 orang), bukan cuma Saya, cukup terkesan dengan kota 
ini. Walaupun tidak besar dan megah, Chung Li, kota kecil bersih memiliki populasi penduduk 
yang hidup tertib dan teratur. Jalan dibuat lurus dengan kanan kiri berdiri pertokoan berhimpit. 
Hampir semua rumah adalah ruko. Siapa yang beli ya? Mungkin produk home made banyak 
diekspor. Banyak toko buka siang hari, bukan karena malas, tetapi mereka bekerja di tempat lain 
yang dimulai di awal pagi.  

Ketika berkendara, jarang terdengar klakson bunyi bertautan yang tidak sabar ingin 
mendahului. Kecelakaan tidak membuat macet jalan, sejauh yang saya temui. Ketika lampu hijau 
menyala di perempatan, kendaraan dengan arah berlawanan berhenti atau berjalan. Semua 
saluran air tertutup rapat. Yang unik, sepeda motor matic merajai kota. 

Pada suatu kesempatan, Saya mengunjungi toko buku terdekat. Sayang, walaupun murah 
dibanding di Indonesia -hampir semua dilabel permanen sekitar Rp. 25ribu (mungkin disubsidi 
pemerintah)- sebagian besar buku berbahasa mandarin. Buku berbahasa inggris (ying wen shu) 
relatif mahal, tiga kali harga buku terjemahannya. Topiknya pun terbatas pada novel dan art. 



 

Foto 3. a). Pagi di Chung Li, b). Chung Li dari hotel lantai ke-14 

Sepertinya, penduduk Chung Li lebih suka suasana santai dan fleksibel. Banyak warga 
kota, lelaki dan perempuan, berkaos dan bercelana pendek termasuk dalam sekolah. Sebuah 
kondisi yang di Indonesia mungkin disebut sebagai ketidaksopanan atau ‘jaman edan’. Mungkin, 
kebiasaan yang tidak dibawa dari kultur asal tapi dari pengaruh kuat cita rasa Amerika. Pembaca 
persis tahu seperti apa, jadi tidak perlu didokumentasikan.  

Namun demikian tanpa memandang pakaian, karakter mereka lebih baik, bersahabat dan 
jauh dari kesan agresif, buah dari pendidikan liberal yang berhasil. Tiga receptionist hotel yang 
imut (sekitar 22 tahun) yang saya temui ternyata mahasiswa MBA bekerja part time, tidak ada 
kesan angkuh. Keramahan penduduk Chung Li membuat saya seperti di kampung sendiri.  

Ketika bis hampir terkena tilang karena menunggu rombongan kami yang terlalu lama, 
Mr. Shong, sang sopir, masih tetap  tersenyum, sadar kalau kami sedang belajar untuk tepat 
waktu (foto 4a). Semua orang suka mengantri untuk makanan murah dan enak. Tentara tidak 
dikecualikan dalam antrian (4b). Ada menu favorit yang sedang ngetren sekarang: pearl black 
milk tea (chen chu nai cha), segelas minuman ringan mungkin mirip wedang ronde atau cendol 
dingin dicampur susu dan teh. 

 

Foto 4. a). Bis Kota, b). Antri untuk makan siang dan mungkin chen chu nai cha 



Jumlah penduduk padat dengan aktivitas bisnis ramai, namun lingkungan tetap terjaga. 
Lingkungan kumuh kota tidak ada. Setiap hari truk pendaur ulang sampah mengambil kotoran 
yang sudah dipilah oleh masyarakat, langsung menghimpitnya dengan mesin. Truk lain bertugas 
menghisap debu atau sampah tercecer. Mobil lain sibuk merekam kondisi kota secara tiga 
dimensi. Sungai-sungai kecil terjaga kebersihannya. Terdapat kolam luas di tempat tertentu, 
mungkin berfungsi untuk menampung air hujan (waterstorm) dan daerah resapan, siap 
menyediakan kebutuhan air penduduk kota.  

 

Foto 5. Kolam yang mungkin berfungsi penampungan air hujan (dengan google earth) 

          Dengan fasilitas kota seperti ini hidup di Chung Li terbilang murah (?). Dalam rupiah, tarif 
bis kota sekitar 5ribu, antar kota sekitar 20rb. Makan enak berlauk ayam goreng sekitar 15rb. 
Makanan muslim ada di belakang hotel Kami, hasil kerja para TKI. Baju dan sepatu bervariasi, 
ada juga yang 30rb. Biaya kuliah per semester untuk master sekitar 15juta tergantung jurusan 
dan perguruan tinggi, belum termasuk asrama dan asuransi kesehatan. 

Chung Yuan Christian University 

            Selama sebulan, Kami akan menjadi siswa pemula di kelas mandarin. Kursus diadakan di 
Chung Yuan Christian University, universitas yang indah dan rindang. Pengajar Kami -semua 
perempuan dan masih muda (30-an) dan berpakaian sangat santai- sangat penyabar, membuat 
semua murid terkesan.  

           Walaupun jarang terdengar di Indonesia, kampus bertingkat ini mungkin lebih 
representative dari universitas-universitas di Indonesia, sejauh yang Saya lihat dan dengar. 
Beberapa kampus dirancang dan dibangun sendiri oleh dosen dan mahasiswa. Semua lantai 
dicapai dengan lift, memiliki toilet bersensor panas yang hemat air, dan tanpa antrian. Semua 
tempat dipasang CCTV dan sensor asap rokok, membuat orang dipaksa bertingkah sopan, tidak 
boleh tidak. Ruang kelas ber-AC dan ber LCD projector permanen, cukup dengan menekan 
tombol. Petugas kebersihan berlalu lalang secara teratur, demikian pula truk sampah dan bis 
sekolah tanpa membuat gaduh 

Penampung Air Hujan 



 

 

Foto 6. a, b, c, dan d. Kampus Chung Yuan Christian University yang asri. 

Menghadapi mandarin 

            Belajar mandarin betul-betul beda. Tidak sama dengan belajar hanacaraka jawa yang 
merupakan alphabet, kata-kata bisa disusun dengan mudah. 

           Membaca dan menulis karakter. Belajar mandarin cukup menantang. Perlu berpikir 
beberapa kali. Tulisan China disusun dari gambar yang termodifikasi bertahun-tahun menjadi 
seperti sekarang ini -disebut karakter. Satu konsep berpikir satu gambar bukan susunan alphabet.  
Belajar mandarin berarti menyusun kembali dunia pengalaman kita dalam gambar tertulis, dalam 
garis-garis yang tak terbaca kecuali setelah cara bacanya dibuat tulisan latin (Pin Yin). Nmun 
demikian, tata bahasa mandarin tidak rumit, mudah dipelajari. 

           Menghapalkan satu konsep berarti menghapalkan cara menulis garis-garis. Kemudian 
menghapalkan cara bacanya –termasuk nada- tulisan dan cara baca sering tak berpola. Sama-
sama ‘di’ tetapi beda tulisan dan beda arti. Dari latin, kata diterjemahkan dalam bahasa Inggris. 
Akhirnya ide dicerna dalam bahasa Indonesia. Kerja yang berat dan sangat membutuhkan 
konsentrasi penuh. Dengan demikian menuangkan ide dalam bahasa tulis menjadi lebih lama 
dibanding bahasa lain.  

生日 = Sheng ri = tone pertama pada sheng = birthday = hari lahir 
 
           Berbicara dan mendengarkan. Solusi diatas adalah percakapan. Namun sayang, 
banyaknya kata yang hampir berhomofon membuat ini juga sulit. Banyak kata-kata yang tidak 
tepat di lidah Indonesia seperti ‘peng’ dibaca antara e dan o, membedakan zhi, chi, che, qi, shi, 
she, shei. Ditambah 4 nada yang berbeda. Contoh yang lain mudah dicari. 

            Ide sering direpresentasikan dalam satu suku kata, mendengarkan lebih sulit karena ide 
disampaikan dengan lebih cepat. Ditambah lagi dengan kata berhomonim dan berhomofon yang 



sangat banyak dan hanya bisa dibedakan dari tulisan aslinya. Walaupun ini juga ditemui dalam 
bahasa Indonesia.   

Sejenak bersama muslim Taiwan 

Walaupun seperti tidak mungkin menemukan muslim di Taiwan, namun guide Kami 
menunjukkan jalan. Di sela-sela pertokoan terdapat gang kecil bertuliskan huruf Arab dan China. 
Bangunan berkubah dan berujungkan bulan sabit itu cukup mewakili adanya komunitas muslim, 
Muslim Longgang/Lungkang. Peta di badan kemakmuran masjid Longgang Road menunjukkan 
bahwa hanya ada 5 masjid jami’ di Taiwan. Inilah, salah satunya yang dapat kami capai 15 menit 
dari Chung Li. Pertama sholat jum’at dengan semua etnis besar dunia cukup berkesan. etnis 
China bergamis panjang, ceramah jum’at berbahasa mandarin, duduk di sebelah negro, India dan 
Yordan, mengesankan bahwa Saya bagian dari warga dunia, bukan cuma Indonesia. Senang juga 
melihat TKI ikut sholat bersama. Yang terakhir, mengunjungi Toko Indo di belakang masjid. 

 

 

Foto 7. a, b, dan c, . Masjid Jalan Longgang/Lungkang. 

 


