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 !! Telah tiga bulan berlalu sejak edisi 

pertama Yin-ni Hao. Banyak hal dilalui 
selama tiga bulan tersebut, khususnya 
karena bertepatan dengan libur musim 
panas dan momen hari raya Idul Fitri. Kini 
saatnya kembali melanjutkan perjuangan 
di kampus masing-masing di negeri 
Formosa.

DI edisi kali ini, redaksi menghadirkan 
berbagai sisi yang mungkin belum pernah kita ketahui mengenai 
Taiwan. Tak cukup hanya mengenal Taiwan sebagai tempat 
belajar saja, ada banyak hal menarik yang dapat ditilik dari 
negara pulau ini. Laporan utama membahas hari nasional yang 
sebentar lagi akan datang. Selanjutnya, laporan khusus akan 
membawa Anda melihat bagaimana rupa salah satu distrik 
termegah di Taipei, dan seluk-beluk produk-produk asli buatan 
Taiwan.

Artikel-artikel lainnya pun akan membawa inspirasi dan motivasi 
bagi kita semua. Selamat membaca, dan selamat kembali 
beraktivitas di negeri Formosa! 
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Guandu Temple 
berada di  Taipei ,  
dibangun tahun 1661 
untuk  dewi  laut ,  
Mazu. Kuil ini adalah 
kuil tertua yang ada di 

utara Taiwan untuk Mazu.
Konon, di tahun 1895, tiga pohon beringin di pintu 

masuk kuil ini mendadak mati secara bersamaan. Penduduk 
percaya bahwa saat itu Mazu sedang memperingatkan akan 
terjadi bencana. Dan benar, tak lama kemudian Jepang 
menduduki Taiwan.

Fotografer : Dita Ramadonna
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Kirimkan saran 
dan kritik ke redaksi 

Y i n - n i  H a o  m e l a l u i  
facebook, twitter, atau via 
email ke majalahyinnihao 

@gmail.com

Surat PembacaSurat Pembaca

P e r c u m a  b e l i  
barang baru, tapi tidak 

b i s a  m e m a i n t a i n n y a .  
Percuma baru launching, tapi 
tidak bisa memanagenya. 

Terus berkarya dan 
silaturahim selalu 

:)
      Yin-ni Hao :

Beli kacang panjang di 
pasar Batu. Biar Yinni Hao 
berumur panjang, jangan lupa 
dibaca selalu :D Ditunggu 

tanggapan-tanggapan 
untuk edisi ini. 

anahm27 
issuu.com

Selamat Terbit!!!
Ayo dibuat publikasi besar - 

besaran supaya Yin-Ni Hao 
semakin jaya. Bisa 
lewat FB, twitter, 

Google+ ,
 Plurk..

      Yin-ni Hao :

Terima kasih!
Kontak dan publikasi Yin-ni Hao 

bisa diikuti di :

aku-yeni  
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Usul topik edisi 
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engineering country :D 
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Terima kasih usulannya. 
Redaksi juga menerima artikel 

dari kontributor lepas, lho. Atikel 
bisa dikirim via email ke 
majalahyinnihao@gmail.com
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Ricky 
Christanto 
Facebook
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Sejarah Double Ten Taiwan, hingga saat ini. Di Cina daratan sendiri, 
partai komunis lantas mendirikan People's "Double Ten" merujuk pada tanggal 10, 
Republic of China (P.R.C) pada tahun 1949.bulan Oktober, tahun 1911. Tanggal ini 

H i n g g a  s a a t  i n i ,  Ta i w a n  t e l a h  menandai  Pemberontakan Wuchang 
bertransformasi menjadi pusat industri dan (Wuchang Uprising) yang dipimpin oleh Dr. 
perekonomian dunia .  Ter lepas  dar i  Sun Yat Sen. Double Ten juga menandai 
per juangannya  untuk  mendapatkan  berakhirnya kekuasaan Dinasti Qing pada saat 
pengakuan internasional sebagai sebuah itu, sekaligus era kekuasaan dinasti yang telah 
negara yang berdaulat, Taiwan telah berlangsung ribuan tahun. 
menjelma menjadi salah satu dari “The Four Kemudian pada tanggal 1 Januari 1912, 
Asian Little Dragons”, bersama Singapura, Republic of China (R.O.C) resmi didirikan. 
Korea Selatan, dan Hong Kong, berkat Sistem pemerintahan Cina berubah menjadi 
kemajuan industri yang dicapainya meski bersifat demokratis. Partai Kuomintang (KMT) 
dalam kurun waktu yang terbilang singkat.bentukan Dr. Sun Yat Sen, yang merupakan 

partai nasionalis, berkuasa.
Pada masa pendudukan Jepang, Partai 

Komunis Cina (Communist Party of China/CPC) 
dibawah pimpinan Mao Zedong berusaha 
merebut kekuasaan dari KMT, yang berujung 
pada perang sipil di Cina (Chinese Civil War). 
Kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua 
menyebabkan pemerintah R.O.C kehilangan 
kontrol atas Cina daratan. 

Chiang Kai Sek sebagai pemimpin KMT 
pada saat itu memindahkan kendali  
pemerintahan ke Taiwan, dengan membawa 
serta penduduk sipil, tentara, pelaku bisnis, 
dan benda-benda bersejarah. Sejak itu, 
pemerintahan R.O.C mengambil tempat di 

Laporan UtamaLaporaN Utama

Layaknya pelajar manapun, melihat kalender rasanya tak lengkap tanpa memperhatikan 
tanggal-tanggal yang berwarna merah. Sepanjang tahun di Taiwan, terdapat beberapa momen 
yang dijadikan hari libur nasional, salah satunya adalah Double Ten Day. Double Ten Day merupakan 
sebutan untuk hari nasional yang jatuh pada tanggal 10 Oktober. Apa sebenarnya yang diperingati 
pada Double Ten Day, dan mengapa hari tersebut begitu istimewa? 

D  uble 1
T A I W A N     N A T I O N A L     D A Y

Gambar 1.  Lambang Double 10
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ditampilkan akan mengikuti tema hari 
nasional. Tak hanya di Taipei, pesta 
kembang api juga dapat dinikmati di 
beberapa kota besar lainnya di Taiwan. 

Menariknya, Double Ten Day juga 
dirayakan oleh komunitas Cina di luar 
Taiwan, seperti di Chinatown San Francisco 
dan Chicago. Di dataran Cina sendiri 
tanggal 10 Oktober diperingati sebagai 
Hari Pemberontakan Wuchang atau 

Revolusi Xinhai. Di Taiwan, Double Ten 
Perayaan "Double Ten" Day diperingati sebagai Hari Nasional R.O.C.

Perayaan Double Ten Day (dalam Bahasa 

Cina disebut 双 十 节 , dibaca Shuāngshíjié) Di Balik Bendera R.O.C.
berupa parade militer, yang pertama kali Tahukah Anda, bahwa bendera yang 
dilaksanakan pada tahun 1936 di Nanjing, Cina pertama kali digunakan saat R.O.C berdiri 
sebagai peringatan ke-25 tahun terbentuknya bukanlah bendera yang digunakan hingga 
R.O.C. Peringatan tersebut juga merupakan sekarang? 
satu-satunya peringatan yang dilaksanakan di Pada awalnya, bendera yang digunakan 
Cina daratan. oleh R.O.C saat masih berkedudukan di Cina 

Di Taiwan sendiri, perayaan Double Ten berupa lima garis vertikal dengan warna yang 
Day baru pertama kali dilaksanakan pada berbeda satu sama lain, masing-masing 
tahun 1949. Perayaan dipusatkan di merepresentasikan lima suku bangsa terbesar 
Presidential Building, Taipei, dan beberapa di Dataran Cina : suku Han, Manchu, Mongol, 
kota besar lainnya. Perayaan diawali dengan Hui, dan Tibet. 
dengan pengibaran Bendera yang diiringi 
dengan lagu kebangsaan R.O.C. Artis-artis 
lokal Taiwan kemudian menampilkan berbagai 
pertunjukan. 

Perayaan kemudian akan dilanjutkan 
dengan parade yang melibatkan ribuan 
anggota militer dan marching band. Selain 
parade militer, Double Ten juga diramaikan 
oleh iring-iringan kebudayaan tradisional Cina, 
seperti barongsai, dan tari-tarian tradisional 
lainnya. Sejak tahun 1928, bendera R.O.C diubah 

Perayaan dihadiri oleh para duta besar, menjadi seperti yang digunakan hingga saat 
petinggi militer, perwakilan dan tamu ini. Bendera ini sendiri sebenarnya telah 
undangan. Turis-turis asing pun ikut dirancang sebelum pemberontakan Wuchang 
meramaikan daerah Presidential Building pada tahun 1911. 
untuk menyaksikan upacara peringatan dan 

Awalnya, desain matahari putih dengan 
parade yang mengikutinya.

latar langit biru pada bendera R.O.C 
Pada malam harinya, perayaan dilanjutkan 

merupakan sebuah usulan bendera yang 
dengan pesta kembang api yang spektakuler. 

dipresentasikan di sebuah pertemuan anti-
Biasanya, pertunjukan kembang api yang 

Tahukah Anda?
Double Ten ternyata tak hanya 
diperingati di Taiwan semata. 
Beberapa daerah pecinan di Amerika 
Serikat ikut memperingati Double Ten 
setiap tahun dengan mengadakan 
berbagai pawai dan perayaan. Di 
Hongkong dan Cina, Double Ten pun 
diakui sebagai suatu hari yang 
penting. 

Gambar 2. Bendera R.O.C 1912-1928
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dinasti Qing di Hong Kong pada tahun 1895. 
Desain ini lalu diadaptasi oleh partai Kuo 
Mintang. Bagian merah yang sekarang 
melengkapi desain bendera matahari putih 
tersebut ditambahkan oleh Sun Yat Sen pada 
tahun 1906, dan merepresentasikan bumi. 

Konsekuensi Penanggalan Tahun
Jika Anda baru tiba di Taiwan, dan 

mendapati sistem penanggalan yang 
menyebut tahun 2012 ini sebagai tahun 101, 
tak perlu heran. Tanggal 10 Oktober 1911 yang 
sarat makna telah berpengaruh juga pada 
metode penanggalan yang digunakan oleh 
pemerintah R.O.C.

S e j a k  R . O . C  b e r k u a s a ,  s i s t e m  
penanggalan mengacu pada tahun berdirinya 
R.O.C. Tahun 1912 (tepatnya tanggal 1 Januari 
1912) yang merupakan hari berdirinya R.O.C, 
dikenal sebagai tahun ke 1. Maka dari itulah, 
sampai saat ini sistem penaggalan yang 
digunakan di Taiwan adalah dengan 
mengurangkan tahun masehi dengan 1911. 
Sistem penanggalan ini disebut sebagai 
penanggalan Minguo (Minguo Calendar). 

R.O.C atau Taiwan?
Kita tentu lebih familiar dengan nama 

“Taiwan”, ketimbang “R.O.C” saat mengacu 
pada negara pulau di sebelah Timur Cina ini. 
Ternyata, tak hanya orang asing saja yang lebih 
familiar dengan nama “Taiwan”. Penduduk 
Taiwan sendiri bingung akan kedua nama 
tersebut!

Dalam suatu survei, responden ditanyai 
akan negara asal mereka, dan hasil survei 
menunjukkan bahwa 64% dari responden 
mengaku berasal dari Taiwan, sedangkan 36% 
mengaku berasal dari R.O.C. Hasil survei ini 
sempat membuat kontroversi, karena rakyat 
Taiwan dianggap kurang mengenal negara 
mereka sebagai R.O.C. Meskipun kontroversi 
ini sempat terjadi, perayaan Double Ten tetap 
diperingati dan dihargai oleh setiap penduduk 
Taiwan setiap tahunnya. 

Hari 10/10 dan 228

Tak hanya Double Ten hari libur yang 
diberi 'panggilan sayang' sesuai tanggal 
peringatannya. 228, yang diperingati 
setiap tanggal 28 Februari juga 
merupakan libur nasional yang 
ditetapkan atas kejadian penting dalam 
sejarah R.O.C.

28 Februari memperingati kekerasan 
dan pembantaian terhadap puluhan 
ribu warga sipil Taiwan yang berawal 
pada 28 Februari 1947, disebabkan 
p r o t e s  w a r g a  y a n g  m e r a s a  
pemerintahan saat itu sudah korup.

Pada peringatan 228, sekolah-sekolah, 
kantor-kantor pemerintahan, dan 
mayoritas kantor usaha tutup. Presiden 
biasanya membunyikan lonceng 
peringatan akan korban-korban 228, 
dan memberikan hormat pada 
keluarga mereka. 

 Gambar 3. Monumen Peringatan 228 di Taipei
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 Menurut saya, akhir-akhir ini atmosfer perayaan hari 
nasional telah banyak berubah. Saya ingat, dulu Double Ten 
merupakan event yang besar. Orang-orang selalu excited 
menyambutnya, dan acara yang diadakan untuk merayakan 
ulang tahun negara ini lebih banyak jumlahnya. Orang-
orang akan menghadiri upacara pengibaran bendera di pagi 
hari, murid-murid sekolah lalu membuat pertunjukan, 
pesawat tempur akan terbang di atas presidential hall 
dengan asap berwarna, pihak militer akan memamerkan 
senjta termutakhir, dan arak-arakan besar oleh berbagai 
kelompok dilakukan di lapangan. Orang-orang yang tidak 

bisa hadir akan menonton lewat TV. Semua kegiatan itu 
membuat atmosfer perayaan memanas, dan saya 

benar-benar merasakan cinta rakyat akan 
negaranya.

However, the passion has decreased year 
by year. Ketidakpastian politik beberapa 
dekade terakhir membuat masyarakat terbagi 
dalam kelompok-kelompok yang mempunyai 
pendapat dan sentimennya masing-masing. 

Hari nasional pun menjadi tak lebih dari 
sekadar satu hari libur. People are more 

concerned about their own daily lives. Anak-anak 
muda, khususnya, tidak lagi memahami makna 

10/10, bahkan merasa lebih masuk di akal untuk 
melewatinya dengan tidur atau berhura-hura.

Apa makna hari nasional itu bagi saya sendiri? 
Sejujurnya, seperti kebanyakan orang lain, it's a day off. 
Saya memilih menghabiskan waktu dengan keluarga. 
Mungkin di TV kami mennonton acara-acara 10/10, atau 
mengobrolkan hari nasional, tapi ia tidak lagi menjadi 
momen yang exciting. Bahkan saya dengar di berita bahwa 
anggaran untuk perayaan akan dikurangi akibat kondisi 
ekonomi saat ini... Pochang You, private worker 

Sebagai pelajar, Double Ten simply means kita libur sehari. 
Rasanya perayaan Double Ten tidak sebegitu pentingnya, 
meskipun banyak kontroversi dan pendapat soal ini.

Di hari Double Ten, saya biasanya beristirahat, hang out, 
dan mungkin belajar untuk ujian.

Steven, mahasiswa
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1 .  

5. 

A n a k - a n a k  s e ko l a h  
berbar is  meng gunakan 
p a y u n g  m e r a h  u n t u k  
memeriahkan perayaan 
Double Ten 2011. 
Fotografer : Jodi Cobb 

2. Perayaan Double Ten 
tahun 1966, dengan tank-
t a n k  b a r u  d i  d e p a n  
Presidential Building
Sumber :
 http://taiwaneers.com

3 .  At ra ks i  u d a ra  o l e h  
Angkatan Udara Taiwan. 
Sumber : http://fareasternpo 
tato .blogspot.tw

4 .  K e m b a n g  a p i  j u g a  
m e nye m a ra ka n  m a l a m  
perayaan 10 November 2011. 
Sumber :  http://media.  
president.gov.tw

Berbagai kostum Dewa San 
Tai Zi, folk god yang telah 
menjadi  ikon nas ional  
Taiwan, siap untuk arak-
arakan dan pertunjukan 
khusus dalam perayaan 
Double Ten. Fotografer :  Josh 
F a h l e r  ( h t t p : / / j o s h i n  
taiwan.com)

6. Salah satu atraksi udara 
perayaan centennial Double 
Te n .  S u m b e r  :  h t t p : / /  
media.president.gov.tw

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DOUBLE TEN
di mata
ameraK

DOUBLE TEN
di mata
ameraK
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Selamat Datang

Mahasiswa Baru

di

Fall Semester 2012

Selamat Berjuang 
untuk masa depan mu

danmasa depan 

foto : http://13ci.wordpress.com

GARUDA

grafis : nastrodamus-2010
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Laporan KhususLaporan Khusus

TAIPEI
THE MEGA CITY

Metamorfosis Taipei
Siapa yang menyangka jika Taipei yang 

kita kenal berdiri megah ini merupakan hasil 
metamorfosis yang luar biasa dari cekungan 

2seluas 271 km . Pada masa prehistori, 
cekungan ini merupakan danau yang 
dikelilingi oleh pegunungan yang hingga saat 
ini masih berdiri kokoh di sekeliling Taipei. 
Kota yang terkenal bersih ini pertama kali 
“ditemukan” oleh dinasti Han China, yang 
kemudian menggusur suku asli (aborigin) ke 
daerah pegunungan di sekitar Taipei. 

Kemudian era kolonialisasi bangsa barat 
pun mampir ke Taipei, yang diikuti dengan 
emigrasi penduduk dari propinsi Fujian, China 
sebagai tindakan untuk menghambat 
pendudukan bangsa barat atas Taiwan pada 
masa itu. Kebanyakan emigran dari China 
tersebut hingga saat ini masih menempati 
area jantung kota Taipei. 

Tak hanya ekspansi bangsa barat ke 
Taipei, penjajahan terakhir oleh Jepang (1895-

TAIPEITAIPEI
THE MEGA CITY

Siapa yang tidak tahu Taipei? Ibukota 
Taiwan yang terletak di bagian utara Formosa 
ini merupakan salah satu kota penting di 
negara yang dijuluki The Asian Tiger ini. Selain 
itu, ternyata Taipei juga merupakan salah satu 
jajaran world  megacity. Julukan ini diberikan 
pada kota-kota metropolitan di dunia yang 
memiliki kepadatan penduduk  yang  sangat 
tinggi atau lebih dari 2000 orang per kilometer 
persegi. Julukan yang juga diberikan pada New 
York, Mumbai, Tokyo dan tentunya Jakarta. 

Akan tetapi Taipei berbeda dengan 
kebanyakan megacity lainnya. Kota ini mampu 
menjadi model megacity yang sukses dengan 
penduduk berstatus terpelajar dan memiliki 
pekerjaan tetap. Kotanya pun dikenal dengan 
kota yang bersih dan teratur, serta memiliki 
tingkat keamanan yang tinggi. Semua ini 
menempatkan Taipei sebagai kota dengan 
standar kehidupan yang paling tinggi di Asia.

 
Fotografer : Francisco Diez
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juga merupakan masa penting dalam District merupakan replika dari  Rockefeller 
metamorfosis Taipei.  Pada masa itu, meskipun Center di New York? Manhattan's Rockefeller 
ada banyak penderitaan akibat pemerintahan Center merupakan proyek pembangunan 
tangan besi  Jepang,  namun banyak arsitektur perkotaan terbesar pada abad ke 20. 
infrastruktur dasar yang dibangun dan 

Kawasan ini meliputi 19 gedung 
merupakan cikal bakal megacity Taipei. 

terpisah yang menduduki wilayah seluas 22 Infrastruktur penting seperti jalan, railway, 
hektar. Area ini mengintegrasikan pusat gedung, sistem pembuangan air limbah hingga 
perbelanjaan, kantor serta fasilitas umum pelabuhan di Keelung merupakan peninggalan 

berharga masa penjajahan Jepang bagi Taipei. yang  menjadikannya pusat kota kedua di USA 

Selain infrastruktur, perindustrian Taiwan setelah Wall Street. Bukan hanya itu saja, 

yang berpusat di Taipei juga berkembang pesat pembangunan kawasan ini memberikan 

pada masa tersebut. Era ini memberikan pengaruh yang luar biasa bagi perkembangan 

banyak perubahan di bidang ekonomi, sosial, dunia arsitektur dan perencanaan kota dunia. 

budaya, medis dan sistem pendidikan bagi Seperti halnya pembangunan Manattan's 

Taipei di masa itu. Rockefeller Center, Taipei 101 District juga 

merupakan penggabungan dari fungsi 

komersial, hiburan, perkantoran dan tempat  
tinggal yang menjadikan kawasan ini sebagai 

Setiap megacity di dunia memiliki suatu 
kawasan penting di megacity  Taipei. 

landmark  yang menjadi ciri khas kota 
Misi utama pembangunan kawasan ini 

tersebut. Misalnya seperti patung Liberty di 
adalah menciptakan maha karya seni dalam 

New York, Tokyo tower di Tokyo dan Monas di 
wujud gedung-gedung infrastruktur perkotaan 

Jakarta. Taipei sendiri memiliki landmark  
yang menjadikan Taipei sebagai pusat 

kebanggan  yaitu gedung tertinggi kedua di 
perekonomian di wilayah Asia Pasifik. Bukan 

dunia yang dikenal dengan nama Taipei 101. 
hanya itu saja, kawasan ini memberikan 

Gedung ini dibangun  di wilayah XingYi  District 
pengaruh positif yang luar biasa bagi 

atau lebih dikenal dengan The Taipei 101 
perkembangan Taipei. Pengaruh yang serupa 

Distr ict .  Lebih  dar i  sekedar  s imbol  
diperoleh kota Tokyo dari pembangunan 

kebanggaan, tahukah Anda bahwa Taipei 101 
M i d t o w n  d i  

Roppongi District 

yang menjadikannya 

sebagai kota yang 

t i d a k  p e r n a h  

tertidur. Proyek ini 

m e m b u k t i k a n  

p e n c a p a i a n  

p e r k e m b a n g a n  

p e m b a n g u n a n  

ekonomi yang luar 

biasa di Taiwan. 

Taipei's “Manhattan”

Proses Pembangunan Taipei 101

Proses Penyelesaian Puncak 
Taipei 101
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Arsitektur Taipei 101 District 

“The Twin Landmark of Taipei's Manhattan”.  
Dua gedung kembar setinggi 100 meter ini 
didirikan berhadapan langsung pada jalan raya 

Kemegahan Taipei 101 District tentunya tak hijau yang sibuk di Xinyi Road. Dominasi warna 
lepas dari arsitektur berbagai gedung, gedung kecokelatan yang terpigura dalam 
apartemen, serta hunian mewah lainnya di kerangka silver alumunium seolah membawa 
sepanjang kawasan ini. Kini beberapa kemewahan gedung-gedung internasional 
perumahan elit dan mewah seperti The Star of Manhattan ke kawasan Taipei 101 District.
Xinyi, Taipei Xinyi, Polaris Gardens dan Imperial Selain Taipei 101, gedung pencakar langit  
Gardens menghuni kawasan ini dan menjadi lainnya yang  juga menjadi ikon Taipei adalah 
pentolan utama arsitekturnya. gedung Taipei World Trade Center (TWTC), 
 The Star of Xinyi merupakan proyek yang letaknya bersebelahan dengan gedung 
gabungan yang melibatkan tiga pembangun 101. TWTC merupakan representasi struktur  
real estate. Bangunan apartemen ini memakan modern  yang  terdiri dari empat bangunan 
area Taipei 101 District seluas 16.500 meter utama, yaitu International Trade Building, 
persegi  dan menampilkan kombinasi Grand Hyatt, Exhibition Hall dan International 
arsitektur neo klasik lexicon dengan pola bola- Convention Center. Keempat struktur ini 
bola sederhana yang megah. Pada malam hari menyuguhkan kombinasi fasilitas ruang 
The Star of  Xinyi mampu menampilkan efek pameran, perkantoran, konferensi serta 
pencahayaan luar biasa  yang  menjadikan p e r h o t e l a n  u n t u k  m e n g a ko m o d a s i  
gedung ini bintang  paling  terang  di langit kepentingan bisnis internasional dan menjadi 
malam Taipei. model bagi kantor perdagangan global yang 

Taipei Xinyi menawarkan keunikan berupa ideal.

foto : http://tradeshow.made-in-china.com
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Proyek luar biasa Taipei 101 merupakan sedangkan podium dibangun dengan metode 
proyek raksasa yang berhasil diselesaikan top-down. Selain itu juga, super structure 
dalam waktu 6 tahun (1998-2004) oleh tower utama pada gedung ini dibuat bersekat, 
beberapa kontraktor KTRT JV terinspirasi dari filosofi bambu Cina yang 
s e p e r t i ,  kokoh berdiri melawan terpaan angin, dan 
K U M A G A I ,  setiap sekatnya terdiri atas delapan lantai 
T A I W A N  yang melambangkan keberuntungan.
K U M A G A I ,  
RSEA dan TA-
YO-WEI Joint 
V e n t u r e .  
G e d u n g  
t e r t i n g g i  
kedua dunia ini 
d i d i r i ka n  d i  
a t a s  t a n a h  Maha karya Taipei 101 ini didirikan di 
s e l u a s  atas tanah labil cekungan Taipei. Pilar 

2 412.500m dan baja yang menjulang dari bagian bawah 
t i n g g i n y a  tanah hingga lantai 62 menjadi rangka 
mencapai 509m, kokoh yang menopang bangunan 
mempunyai 101 raksasa di tanah ini. Untuk mengatasi 
lantai dengan 5 pergerakan lateral oleh angin di bagian 
lantai terletak di yang lebih tinggi, dipasanglah tuned 
bawah tanah.  mass damper (TMD) terbesar di dunia 
Gedung ini juga berupa bola pendulum raksasa seberat 
dibalut  desain m e n a 660 ton. Pendulum ini dilapisi warna keemasan 
wan yang memadukan model pagoda dan ditempatkan di lantai 88 yang digantung 
tradisional yang dibangun dengan  material dengan 4 grup kabel ke lantai 92. Tower Taipei 
modern gelas dan baja hasil kreasi arsitek 101 memiliki 61 buah elevator dan dua di 
ternama C. Y. Leeand Partner. Bukan hanya antaranya adalah elevator tercepat di dunia 
sekedar ikon sebuah kota, gedung Taipei 101 desain perusahaan  ternama Toshiba.
merupakan simbol perpaduan teknologi, seni, Pergerakan vertikalnya dapat mencapai 
inovasi, manusia, lingkungan dan identitas 1010 meter  per menit atau dengan kata lain 
(Technology, Art, Innovation, People, hanya diperlukan 39 detik untuk bergerak dari 
Environment, Identity). Angka 101 adalah lantai 1 menuju lantai 89 gedung ini. 
lambang semangat perjuangan untuk melebihi Pengalaman yang patut dicoba ketika 
batasan-batasan kesempurnaan. berkunjung ke Taiwan. Secara resmi Taipei 101 

Struktur Taipei 101 terdiri atas 2 badan dibuka untuk umum pada 31 Desember 2004, 
utama yaitu super structure tower setinggi 101 dan menjadi salah satu gedung terpenting 
lantai dan sebuah podium. Podium yang untuk perkantoran, konferensi, perpustakaan, 
didirikan terdiri atas mall 6 tingkat, di mana 5 komunikasi, restoran, dan lain-lain. Apakah 
lantai berada di atas dan 1 lantai berada di Anda penasaran dengan kecepatan elevator 
bawah tanah. Uniknya, baik pada bagian tower serta keunikan desain gedung 101? Selamat 
maupun podiumnya sama-sama memiliki 5 menikmati kemegahan kota dan keindahan 
lantai di bawah tanah. Tower ini dibangun gedung pencakar langit ini. 
dengan metode up-up yang dikenal untuk 
membangun konstruksi bangunan tinggi, Berbagai sumber (REY)

MAHAKARYA
TAIPEI 101
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st
The 1  Indonesian Festival 

National Pingtung University of Science and Technology (NPUST)

Setelah rekan-rekan di Taipei dan Tainan, kali ini rekan-rekan di Pingtung berkesempatan 
menunjukkan ragam budaya Indonesia lewat Indonesian Festival perdana di NPUST pada akhir 
Juni lalu. Selain pementasan drama Malin Kundang, rangkaian acara mencakup festival makanan 
khas Indonesia seperti nasi tumpeng, nasi pecel, sate, bakso, tempe, pastel, dan lainnya.  Acara 
juga dimeriahkan oleh fashion show batik yang tak hanya diperagakan mahasiswa Indonesia, tapi 
juga mahasiswa internasional lainnya. 

foto : ppitaiwan.org

foto : ppitaiwan.org

foto : ppitaiwan.org

foto : ppitaiwan.org



Bulan Juli yang lalu, PPI Taiwan mendapat kesempatan menyelenggarakan dialog 
kepenulisan bersama Habiburrahman El Shirazy, atau Kang Abik. Dengan tema 
“Menoreh Tinta di Negeri Formosa”, acara kerja sama dengan KOMIT, KDEI, 
FORMMIT, FLP, dan Garuda Indonesia ini memotivasi peserta untuk 
mengembangkan kemampuan menulis masing-masing, lewat sharing dari Kang 
Abik mengenai pengalamannya mengembangkan kecintaannya terhadap puisi 
menjadi sebuah sumber pencaharian.

Dialog Menulis 

Menoreh 

Tinta 
di Negeri 
Formosa

Lewat kerjasama bidang administrasi KDEI 
Taipei, dan bidang sosial PPI Taiwan, bulan Agustus 
silam telah dilaksanakan pelatihan wirausaha budidaya 
lele bak terpak bagi tenaga kerja Indonesia (TKI). Acara 
berlangsung di Taichung, dan bertujuan memotivasi 
para TKI untuk membekali dirinya dengan semangat 
kewirausahaan, khususnya dengan budidaya lele 
wadah terpal. 

Jika selama ini memulai usaha lele kerap 
dipandang membutuhkan modal biaya dan lahan yang 
besar, maka lewat pelatihan ini rekan-rekan TKI belajar 
bahwa dengan modal kecil dan lahan terbatas pun, 
mereka dapat memulai bisnis lele. 

Pelatihan Wirausaha 

Budidaya Lele 
Wadah Terpal 
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sukses menarik mahasiswa yang ada di Taiwan 
untuk berkarya dan berkontribusi lewat 
bidang pendidikan dan pengajaran, serta 
pembuatan video dokumenter. Menurut Cak 
Alief, kedua badan otonom ini menjadi wadah 

Cak Alief, demikian beliau biasa disapa, bagi mahasiswa yang ingin belajar dan 
merupakan ketua pertama Perhimpunan mengabdi. 
Pelajar Indonesia di Taiwan (PPI Taiwan). Ketika ditanyakan apa yang menjadi 
Dipilih untuk menjadi ketua periode 2010- tantangan dalam mengemban tugas sebagai 
2011, awalnya Cak Alief yang sedang ketua PPI Taiwan, Cak Alief menuturkan bahwa 
menjalani studi Doktoral mengalami dilema salah satu tantangan yang dihadapi adalah 
akan keputusan untuk menjadi ketua PPI menjadi bahan gunjingan atau omongan orang 
Taiwan. Beban tanggung jawab sebagai Ketua lain tatkala ada program-program yang 
PPI tentu menuntut waktu, tidak dapat dijalankan atau terlambat 
pikiran dan tenaga yang dilaksanakan. 
t i d a k  s e d i k i t .  B e r k a t  Meskipun ter l ibat  da lam 
dukungan keluarga dan berbagai kegiatan organisasi, Cak 
rekan-rekannya, Cak Alief Al ief  tetap menjaga prestasi  
akhirnya memutuskan untuk akademiknya. Selama masa studinya 
mengemban amanat sebagai di Taiwan di bawah bimbingan 
ketua PPI Taiwan saat itu. Profesor Chao Ching-Kong, Cak Alief 

Sejak kuliah strata satu telah mempublikasikan tujuh 
(S1), pria asal Surabaya ini artikel ilmiah, baik di jurnal ilmiah, 
memang sudah aktif dala maupun seminar. Ia menjelaskan, 
bidang kemahasiswaan. Kala bahwa membagi waktu adalah 
itu, tepatnya di tahun 2003, Cak p e r k a r a  m e n y e l a r a s k a n  
Alief ditugaskan menjadi Ketua kepentingan dan tingkat urgensi; 
Bidang Keilmuan di Jurusan memisahkan kebutuhan yang 
Teknik Mesin, Insitut Teknologi Surabaya mendesak dan harus didahulukan dari yang 
(ITS). Ketika melanjutkan kuliahnya ke jenjang lainnya, sehingga semua pekerjaan dapat 
strata dua (S2) di National Taiwan University of selesai tepat waktu. Setelah menjadwalkan 
Science and Technology (NTUST), Taipei, Cak seluruh aktivitas, penting untuk tidak 
Alief pun tetap aktif terlibat dalam kegiatan menunda pekerjaan yang seharusnya 
organisasi di luar kegiatan kuliah. Beliau dilaksanakan. 
pernah menjadi staf sekretaris umum Forum Selepas masa jabatannya sebagai ketua 
Mahasiswa Muslim Indonesia Taiwan PPI Taiwan pun, Cak Alief masih aktif 
(FORMMIT), hingga menjadi salah satu berkontribusi lewat Universitas Terbuka 
anggota penggagas PPI Taiwan di tahun 2010, Taiwan sebagai ketua. Di akhir bincang-
tepat saat beliau melanjutkan studi bincang bersama redaksi ,  Cak Al ief  
doktoralnya di universitas yang sama. mengungkapkan harapannya bagi mahasiswa 

Dalam kepengurusan PPI Taiwan periode yang ada di Indonesia, serta mahasiswa yang 
2010-2011, kepemimpinan Cak Alief telah akan menempuh studi di Taiwan. Ia berharap, 
membantu terbentuknya badan otonom PPI mahasiswa dapat banyak belajar, dan tidak 
Taiwan, seperti Universitas Terbuka Taiwan lupa kacang akan kulitnya ketika menempuh 
dan Lentera Ide. Kedua badan otonom ini studi di Taiwan. (DIN)

foto : koleksi pribadi



“Banyak orang yang berebut 
untuk memegang amanah ketua 
atau posisi pemimpin, dan 
berharap bahwa dengan posisi 
tersebut, mereka akan disegani 
a t a u  d i h o r m a t i .  P a d a  
k e n y a t a a n n y a ,  s e t e l a h  
memegang amanah, banyak cela 
yang harus siap dihadapi.

Tapi bagaimanapun juga, 
orang yang mengampu tanggung 
j a w a b  s u d a h  p a s t i  
mengalaminya, sehingga harus 
bermental kuat, dan menjalankan 
amanah dengan sebaik-baiknya,” 
tutur Cak Alief.

Cak Alief dan PPI TaiwanCak Alief dan PPI Taiwan
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terdapat  di berbagai peralatan elektronik 
yang kita pergunakan sehari-hari, seperti 
telepon genggam, televisi, penyejuk ruangan 
(Air Conditioner), dan banyak lagi. Teknologi 
semikonduktor inilah yang menjadi salah satu 

Berbicara tentang produk-produk Made In a s e t  e k s p o r  y a n g  m e n i n g k a t k a n  
Taiwan (MIT), maka umumnya yang terlintas perekonomian Taiwan. 
tentu saja segala hal yang berbau teknologi Bagi para gadget freak tentu tak asing 
dan elektronika. Sebut saja, semikonduktor. dengan produk telepon genggam HTC. Benar, 
Ya, Taiwan dikenal dunia sebagai produsen produk telepon genggam high end ini juga 
semikonduktor nomor wahid di dunia. merupakan produk yang berasal dari Pulau 

Formosa. Produksi perusahaan 
 Namun tentu tidak hanya itu saja yang awalnya bernama High 
produk buatan Taiwan. Masih T e c h  C o m p u t e r  
b a n y a k  produk lain yang C o r p o ra t i o n  d a n  
berasal dari d i d i r i k a n  p a d a  
p u l a u  tahun 1997 ini, 
Formosa ini. merupakan salah 

s a t u  p r o d u k  

kebanggaan masyarakat Taiwan. Saat ini, 
pesaing berat ponsel ini di Taiwan hanyalah 
produk buatan Apple Inc. Kecanggihan 
teknologi, juga kehandalan produk HTC 
membuat masyarakat percaya dan memilih 
produk ini ketimbang produk lain meskipun 

S e b a g a i  p r o d u s e n  t e r b e s a r  
mereka harus mengeluarkan uang yang lebih 

semikonduktor,  Taiwan pantas mendapat 
banyak. 

perhatian dunia. Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Company, atau yang lebih 

Selain itu, produk komputer dan laptop 
dikenal dengan sebutan TSMC, merupakan 

asal Taiwan pun ikut merajai pasar piranti 
perusahaan semikonduktor terbesar di dunia, 

elektronik dunia. Acer dan Asus misalnya, yang 
yang terletak di Hsinchu Science Park, Hsinchu, 

merupakan dua nama besar di pasar komputer 
Ta i wa n .  S a l a h  s at u  b e nt u k  p ro d u k  

dan laptop dunia. Kedua perusahaan raksasa 
semikonduktor itu sendiri adalah LED dan juga 

komputer ini merupakan perusahaan asli dari 
IC (analog).  Produk semikonduktor ini sendiri 

Produk Elektronik

Laporan KhususLaporan Khusus
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Taiwan, meskipun beberapa produknya dirakit di Taiwan. 
di Cina daratan. Kehandalan produk ini sudah Taiwan dikenal pula dengan produk wine 
dikenal luas di dunia. Bahkan di Indonesia, yang memiliki citarasa khas. Kualitas air yang 
Acer merupakan salah satu produk yang amat jernih dan murni seperti di dataran tinggi 
laris di pasaran. Ailan, yang  terletak di sisi barat Puli Township, 

Ada banyak produk elektronik lain yang Nantou County, misalnya.  Shaoxing wine 
juga merupakan produk-produk andalan dari spring, produk dari daerah ini, merupakan 
bumi Formosa. Produk-produk ini beredar luas produk wine yang terbuat dari fermentasi 
ke berbagai pelosok dunia. Akan sangat mudah beras ketan, beras Penglai, gandum, dan 
menemukan produk-produk Taiwan di Eropa, bahan lainnya. Produk wine  yang dihasilkan 
Amerika dan juga Indonesia. Ini merupakan kuning keemasan  dengan rasa yang unik dan 
bukti kehandalan dan kecanggihan teknologi berbeda dari jenis wine pada umumnya. Selain 
yang mereka miliki sehingga produk-produk dipergunakan sebagai minuman, wine ini juga 
tersebut laris manis di pasaran dunia. dipergunakan dalam berbagai masakan, untuk 

memberi citarasa khusus pada tiap hidangan 
khas Taiwan

Selain itu, produk tekstil, baik pakaian, 
Taiwan memiliki topografi dan iklim yang 

sepatu dan juga aksesoris, serta produk 
cocok untuk pertumbuhan tanaman teh. Ada 

mainan plastik untuk anak-anak juga 
dipasarkan luas di berbagai negara. Kini 

beragam produk dari 
T a i w a n  
membanjiri pasar 

dengan berbagai 
ke l a s ,  b a i k  i t u  

menengah kebawah, 
sampai kelas atas 

dengan kualitas tinggi 
d a n  h a r g a  y a n g  

b e r s a i n g  d e n g a n  
banyak jenis teh tersedia di 

produk-produk dari negara lain.
Taiwan, antara lain, Teh 
Wenshan Baozhong, 
D o n g d i n g  O o l o n g  (Wul

Guna menjaga kualitas produk, pemerintah ong),  Pekoe Oolong (Baihao 
Taiwan sendiri menetapkan standar yang Wu l o n g ) ,   d a n  T i e  Guanyin
berlaku bagi semua produk yang akan .  Keempatnya merupakan jenis teh 
dipasarkan, baik di pasar lokal maupun pasar yang umum dinikmati masyarakat Taiwan. 
internasional. Divisi Standar (Divisi Satu) Biro Selain itu, berbagai macam racikan teh 
Standar, Metrologi dan Inspeksi (BSMI), MOEA bercampur susu, madu, juga sari buah, 
bertanggung jawab untuk pengembangan dan menjadikan sajian teh ala Taiwan begitu 
p e ny u s u n a n  S ta n d a r  N a s i o n a l  d a n  menggoda. Hal ini yang menyebabkan teh 
Internasional. Pembentukan standar yang dengan berbagai variasi rasa menjadi sangat 
konsisten untuk produk, prosedur dan layanan populer di berbagai kalangan. Kepopuleran 
in i  pent ing ,  guna  memast ikan  dan  teh menjadikannya sebagai minuman nasional 

Produk Non Elektronik

   Standar produk di Taiwan
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menurut empat skema,
yaitu: inspeksi  batch-by-batch, pendaftaran 
sertifikasi produk, inspeksi pemantauan, dan 
pernyataan kesesuaian (sesuai standar). 

Pemerintah Taiwan dalam hal ini amat 
ketat mengatur produk-produk ekspor dan 
juga impor guna menjaga kualitas komoditi 
mereka, serta melindungi masyarakat dari 
barang-barang berkualitas buruk. Ada 
beberapa kasus yang menimpa produk-produk 
impor yang kemudian ditarik dari pasar 
Taiwan. Produk dari Indonesia pun pernah 

mempromosikan kesejahteraan masyarakat mengalami hal yang serupa. 
sambi l  memperhat ikan kepent ingan Pemerintah Taiwan dalam hal ini sangat 
konsumen, kebutuhan industri dan kesesuaian tegas mengatur, tentu dengan harapan 
standar internasional. terciptanya pasar persaingan yang terbuka 

Selain itu, untuk melindungi hak dan dengan komoditi yang berkualitas. Tentu ini 
kepentingan konsumen, serta memfasilitasi langkah yang pantas kita tiru, agar kelak 
kegiatan ekonomi, komoditas pertanian, barang-barang yang kita ekspor memiliki 
industri dan pertambangan dalam negeri kualitas yang pantas disejajarkan dengan 
harus memenuhi persyaratan pemeriksaan produk produk dunia. Di sisi lain, kita juga 
sebelum mereka dikirimkan dari lokasi menjaga konsumen, agar terlindungi hak-
produksi ke pasar domestik atau luar negeri. haknya, serta dapat menikmati layanan 
Hal ini berlaku pula dengan barang-barang produk secara maksimal. (FEB)
impor. Inspeksi komoditi sendiri dilakukan 

Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Company 
(TSMC), Hsinchu Science 
Park, Taiwan. 
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Sains dan TeknologiSains dan Teknologi

Boson 
Partikel “Tuhan” yang Kontroversial

Higgs 

Bulan Juli lalu, dunia sains riuh oleh berita penemuan partikel yang diduga 
adalah “God particle” yang telah lama dicari para ilmuwan.  Masyarakat awam pun 
ikut menyoroti perkembangan sains ini, khususnya didorong ketertarikan akan klaim 
bahwa partikel tersebut dapat menjelaskan asal-usul alam semesta.
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neutron, yang ketiganya terdiri atas partikel-
partikel subatomik. Salah satu misteri besar 
bagi para ilmuwan adalah bagaimana partikel-
partikel ini mempunyai massa.

Hampir lima dekade silam, Peter Higgs 
dan sejumlah ilmuwan mengemukakan teori 
untuk menjelaskan misteri tersebut. Mereka 
mengemukakan bahwa terdapat suatu medan 
yang bersifat menarik partikel-partikel. Tarikan 
i n i  m e n y e b a b k a n  p a r t i ke l - p a r t i ke l  
memperoleh massa. Higgs boson sendiri 
merupakan partikel yang terbentuk apabila 
medan penarik tadi dilewati oleh energi. 

Partikel inilah yang berusaha dibuktikan 
keberadaannya oleh para ilmuwan selama 
beberapa dekade, hingga akhirnya berbuah 
hasil pada musim panas ini. Eksperimen 
dilakukan di CERN (European Organization for 
Nuclear Research), menggunakan Large 
Hadron Collider untuk memproduksi energi 
tinggi pembentuk Higgs boson.

Objek Taruhan
Sebelum pengumuman dari CERN pada 

awal Juli lalu, di kalangan ilmuwan sendiri 
terdapat perbedaan pandangan akan 
eksistensi Higgs boson. Sejak lama masalah ini 
bahkan menjadi bahan taruhan antar 
ilmuwan. Stephen Hawking, kosmolog 
asalnInggris, contohnya, dikabarkan bertaruh 
$100 dengan ilmuwan Dr. Kane bahwa Higgs 
boson tidak ada. Seorang peneliti dari CERN 
bahkan mengaku bahwa jika dugaan 
ditemukannya Higgs boson ini bisa dibuktikan 
lebih jauh, dia akan menjadi seorang yang kaya 
karena menang banyak taruhan atas perkara 
tersebut.  Sejak tahun 2009, situs prediksi 
pasar Intrade.com pun membuka kesempatan Higgs Boson
pada masyarakat luas untuk ikut dalam “God particle” hanyalah nama lain dari 
prediksi ada tidaknya Higgs boson.Higgs boson, partikel yang dipercaya berperan 

Meskipun masih dibutuhkan penelitian dalam penjelasan atas massa benda. Seperti 
l e b i h  l a n j u t  u n t u k  b e n a r - b e n a r  yang kita ketahui, setiap benda di alam 
mengkonfirmasi bahwa partikel yang semesta dibangun atas atom-atom. Atom 
ditemukan memenuhi sifat-sifat Higgs boson, sendiri terdiri atas elektron, proton, dan 
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saat ini tim CERN telah melaporkan tingkat 
kesalahan sebesar 5.9 sigma. Ini berarti 
kemungkinan error yang ada hanyalah satu 
berbanding 550 juta. 

fisika partikel, di antaranya supersymmetry, 
dan keberadaan dimensi lain. Penemuan Higgs 
boson juga dipercaya akan mendorong 
penelitian lebih jauh terkait dark matter, 
substansi yang bersama dengan dark energy 
selama ini dipercaya sebagai alasan galaksi-Kontroversi Agama
galaksi mempunyai keteraturan meskipun 

Sejak lama, sains dan agama sering 
terus berotasi dan berevolusi secara cepat.

diposisikan sebagai rival yang tidak dapat 
Kontribusi praktis sendiri saat ini belum 

berjalan bersama-sama. Penemuan Higgs 
dapat dikonfirmasi. Layaknya kebanyakan 

boson ini tak luput dari 
penelitian fundamental, 

p e r h a t i a n  b e r b a g a i  
tidak ada jaminan bahwa 

kalangan untuk menyoroti 
penemuan yang diperoleh 

kontrovers i  sa ins  dan 
memiliki aplikasi langsung 

a g a m a .  N a m a  “ G o d  
d a n  c e p a t  d a l a m  

particle” sendiri seolah 
kehidupan sehari-hari. 

menunjukkan keterkaitan 
Meski demikian, berbagai 

p a r t i k e l  i n i  d e n g a n  
kemajuan di bidang sains 

keberadaan Tuhan. Padahal, 
dan teknologi saat ini tidak 

ungkapan "God particle" 
lepas dari hasil penelitian 

sebenarnya diambil dari 
fundamental.  Sebagai 

" g o d d a m n  p a r t i c l e " ,  
contoh, penemuan anti-

sebutan yang diberikan 
materi oleh Carl Anderson 

seorang fisikawan saat 
p a d a  d e ka d e  3 0 - a n .  

menulis buku tentang Higgs 
P e n e m u a n  t e r s e b u t  

boson.
akhirnya berperan penting 

Terlepas dari namanya, 
dalam Positron Emitron 

Higgs boson dipandang 
Tomography (PET), yang 

sebagai penjelasan atas 
s a a t  i n i  l u a s  

asal-usul alam semesta oleh 
penggunaannya di bidang 

para skeptis agama. 'Partikel ini menunjukkan 
kedokteran.

bahwa alam semesta tercipta tanpa unsur 
Bagaimana pun bentuk kontribusi teoritis 

supranatural berperan dalamnya,' begitu poin 
dan praktis penemuan Higgs boson ini 

yang disampaikan seorang fisikawan asal 
nantinya, sebagai bagian dari masyarakat 

Amerika.
dunia pendidikan, sudah selayaknya kita ikut 
merayakan kerja keras dan ketekunan para 

What's Next peneliti di bidang ini selama hampir setengah 
“What's next” menjadi pertanyaan yang abad. Tentunya ini menjadi inspirasi dan 

selalu mengikuti hasil penelitian tertentu. Apa motivasi bagi kita untuk juga berkontribusi 
kontribusi teoritis maupun praktis yang dapat bagi kebaikan dunia, lewat pendidikan dan 
kita harapkan dengan adanya penemuan Higgs pekerjaan kita masing-masing.
boson? 

Dalam ranah teori, para ilmuwan Dari berbagai sumber (ERN)
terutama bersemangat untuk penelitian-
penelitian di luar standard model di bidang 

Setiap orang akan memilih 
untuk percaya apa yang ingin 
ia percaya, dan karenanya, 
debat agama versus sains 
selalu tampak tak berujung. 
Rasanya kurang bijaksana jika 
m o m e n  p e n e m u a n  i n i  
d i j a d i k a n  a j a n g  u n t u k  
memperdebatkan asal-usul 
s e m e s t a .  Ya n g  j e l a s ,  
penemuan partikel Higgs 
boson memberikan kita 
pengertian lebih dalam akan 
dunia yang kita tempati.
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seorang  pemain  yang  sangat  t idak  Mengenal Jeremy Lin 
diperhitungkan di Knicks, bahkan berada pada Jeremy Lin adalah 
posisi dimana dia hampir dipecat untuk ketiga seorang pemain NBA 
kalinya pada musim permainan waktu itu.keturunan Asia. Orang 

tuanya berasal dari 
Ta i wa n  d a n  ka ke k  
neneknya berasal dari 
Cina. Nama Jeremy Lin 
saat ini sudah dikenal di 
seluruh dunia terutama 
di kalangan pecinta 
olahraga bola basket. 
B e r k a t  ke j e n i u s a n  

permainannya, Jeremy 
Lin berhasil membuat 

sejarah baru di NBA 
dengan mencetak skor 

sebesar 136 poin dalam lima 
awal  kar i r  pertamanya,  

melampaui Allen Iverson, 
Michael Jordan, dan Shaquille 

O'Neal dengan kurun waktu yang 
Stereotype yang sudah melekat di sama. Hal ini membuat Jeremy Lin 

masyarakat tentang orang Asia, telah menjadi pusat perhatian dan mampu 
membuat perjalanan karir Lin penuh rintangan menarik simpati para fans bola basket di dunia. 
dan tantangan. Misalnya dalam proses Namun cerita kesuksesan Jeremy Lin di 
perekrutan atlet basket. Seperti halnya pada ranah NBA tidak semulus yang dibayangkan. 
proses perekrutan atlet olahraga lainnya, para Lin sebelumnya telah banyak mendapatkan 
ahli akan memilih atlet muda terbaik untuk perlakuan diskriminasi, diremehkan dan 
masuk pada tim universitas dengan beasiswa. diberhentikan bahkan sebelum diberi 
Namun, Lin gagal dalam usahanya untuk kesempatan untuk bermain. Hingga Lin 
memperoleh beasiswa dari proses pemilihan bertemu dengan pelatih New York Knicks, tim 
tersebut, meskipun ketika itu Lin adalah salah yang membesarkan namanya.
satu pemain basket terbaik di negara bagian 
Kalifornia. 

Bagaimana perjuangan Jeremy Lin? Lin akhirnya memilih Harvard, universitas 
Dalam dua minggu, Lin telah berhasil yang terkenal dengan akademiknya, namun 

membuat sejarah spektakuler dan mampu tidak pada olahraganya. Di sana dia lalu 
m e m b u a t  j u t a a n  p e n d u d u k  d u n i a  mendapatkan tempat dalam tim bola basket. 
menyerukan namanya. Linsanity, Lin-derella, “Saya tidak mengatakan bahwa menjadi 
Super Lin-tendo, dan masih banyak lagi julukan salah satu dari lima besar pemain bola basket 
yang diciptakan berbagai media untuk terbaik akan otomatis saya dapatkan, tetapi 
menggambarkan kesuksesan dan kejeniusan saya yakin bahwa etnis yang saya miliki juga 
permainannya. berpengaruh dalam perekrutan pemain oleh 

Sebelum namanya dikenal, Lin adalah pelatih,” kata Lin. “Saya rasa jika saya berasal 

Apakah yang terjadi dalam dua minggu 
yang  mengubah kar i rnya  tersebut?  
Kesempatan.  L in  te lah memperoleh 
kesempatan pertamanya untuk menunjukkan 
kemampuannya pada dunia. Dalam dua 
minggu tersebut,  L in telah berhasi l  
membuktikan kepada dunia bahwa seorang 
keturunan Asia pun bisa bermain dengan baik, 
bahkan lebih baik dari keturunan Afrika dan 
Kaukasoid. Pada sebuah wawancara di 
pertengahan Desember, Lin mengatakan, 
“Saya merasa, pada umumnya pemain 
keturunan Asia tidak mendapat pertimbangan 
ataupun penghormatan yang mungkin layak 
mereka dapatkan di dunia olahraga, seperti 
bola basket dan lainnya. Mungkin saya bisa 
membantu untuk menghilangkan stereotype 
tersebut.” 
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dari ras yang berbeda, saya akan mendapatkan Amerika yang telah ada sejak lama di tengah 
perlakuan berbeda.” masyarakat. 

Lin menyelesaikan empat tahun karirnya Lin mampu menjadi bintang di dunia 
di Harvard dengan poin cemerlang yaitu 1,483 olahraga yang banyak didominasi oleh 
poin, 487 rebounds, 406 assist dan 225 steals. keturunan Afrika-Amerika, NBA. Lin sempat 
Pada tahun 2010, Lin mendapatkan mengatakan bahwa selama ini pelatih hanya 
kesempatan untuk bekerja sama dengan melihatnya sebagai pemain Asia yang bisa 
Golden State Warrior sebagai pemain lepas. bermain baik, tapi tidak memberikan 

kesempatan baginya untuk bermain dan kesempatan bermain yang sangat minim,
menunjukkan kemampuan optimalnya. Dalam rata hanya 2.6 poin pada tiap permainan 
salah satu wawancaranya, Lin berkata, selama musim pertandingan, yang membuat 
“Semakin banyak hal yang bisa kita lakukan dia diberhentikan pada bulan Desember 2010. 
untuk menghilangkan stereotype tersebut tiap Lin kemudian dikontrak oleh Houston Rocket, 
harinya, maka kita bisa menjadi lebih baik. namun kemudian diberhentikan bahkan 
Semoga kedepannya, kita dapat melihat sebelum musim pertandingan dimulai. 
keturunan Asia dan Asia-Amerika bermain Setelah beberapa minggu tanpa pekerjaan, Lin 
bola basket di NBA”menandatangani kontrak dengan New York 

Meski perjalanan seorang Jeremy Lin Knicks. Dan pada 4 Februari, Lin berhasil 
awalnya penuh kegagalan, rintangan dan mencetak 25 poin pada pertandingan 

tantangan, Lin terus bekerja keras dan melawan New Jersey Nets, yang 
berjuang demi meraih impiannya akhirnya mampu membuka 

untuk menjadi pemain bola basket mata dunia untuk melihat 
terbaik. Diskriminasi maupun kemampuannya. Seorang 

tantangan lain dari lingkungan G.M. Houston Rocket, 
sudah terbukti tidak mampu D a r y l  M o r e y  
menyurutkan langkahnya. m e n g a t a k a n ,  
Sungguh perjuangan keras “ S e h a r u s n y a  k a m i  

seorang Jeremy Lin mempertahankannya
l a y a k  k i t a  . Kami tidak tahu Lin 
teladani dalam p e m a i n  y a n g  
usaha kita handal.”

m e r a i h  Jika bukan karena 
impian dan stereotype rasial, semua 

cita-cita. (MUF)o r a n g  m u n g k i n  s u d a h  
mengenal Lin sejak lama. 
Stereotype klasik tentang 
orang Asia, membuat 
Lin tidak dihargai dan 
t i d a k  d i ke n a l .  L i n  
b e r h a s i l  m e m b u a t  
g e b r a k a n  b a r u  u n t u k  
menghilangkan stereotype 
lama tersebut. Lin telah 
mengubah persepsi tentang 
keturunan Asia dan Asia-

rata-

grafis : http://mjhsu.com
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Tips dan Trik

Tak hanya menghadirkan nuansa belanja 
modern di pusat-pusat perbelanjaan, Taiwan 
juga menghadirkan suasana pasar tradisional 
yang tetap nyaman untuk berbelanja. Pilihan 
belanja online pun tak kalah menarik, bahkan 
kerap dilakukan oleh orang-orang Taiwan yang 
mencari efisiensi waktu berbelanja.

Di rubrik Tips & Trik kali ini, redaksi 
menghadirkan berbagai kiat berbelanja bagi 
Anda.

Bagi Anda yang sedang tinggal di Taiwan baik 
untuk sekolah, bekerja atau sekedar liburan, 
belum lengkap rasanya kalau belum 
berbelanja di Taiwan. Selain Hongkong dan 
Singapura yang lebih dahulu dikenal sebagai 
surga belanja di kawasan Asia, Taiwan juga 
menjadi salah satu pilihan yang layak 
dikunjungi bagi Anda pencinta belanja.

Cek anggaran belanja. 
Hal ini tentu penting, jangan sampai 

'besar pasak daripada tiang'.  

1

Buatlah daftar barang belanjaan
Anda dapat memulai dengan 

pertimbangan sederhana 'penting/tidak 
penting',  serta 'mendesak/tidak 
mendesak'. Daftar belanjaan dapat 
bermanfaat untuk menghindarkan lupa 
membeli barang yang dibutuhkan, atau 
untuk mengontrol nafsu belanja saat 
melihat tawaran diskon.  

2

Membandingkan harga dan menawar
Terutama jika berbelanja di distrik 

pertokoan seperti Xi Men Ding, Taipei. 
Jika melihat sesuatu yang diminati, 
jangan terburu-buru membeli karena 
takut kehabisan. Anda sebaiknya cek 
terlebih dahulu ke toko-toko di 
sekitarnya. Barang yang serupa, bisa jadi

3

Anda dapatkan dengan harga lebih 
miring di toko lain.

Pertimbangkan musim
Khususnya menyambut musim 

dingin. Jika Anda akan tinggal cukup 
lama di Taiwan, dan menginginkan jaket 
dengan harga miring, sebaiknya 
membeli pada bulan Februari, di saat 
musim dingin mulai berakhir. Untuk 
pakaian musim panas atau gugur, harga 
pakaian relatif stabil sepanjang tahun, 
namun pilihan model lebih bervariasi 

4

Cara pembayaran
Pembayaran secara tunai adalah 

yang umum digunakan. Hotel, restoran 
dan beberapa toko juga dapat menerima 
kartu kredit yang berlogo internasional 
seperti Visa atau MasterCard, namun 
dengan biaya tambahan.

5

Night market
Di kota-kota besar di Taiwan, night 

market (pasar malam) adalah pilihan 
belanja yang populer. Suasana belanja di 
kawasan terbuka dalam sejuknya 
malam, dengan kios-kios pedagang di 
sepanjang jalan atau lapangan, yang 
menawarkan berragam pakaian, sepatu, 
tas, makanan, minuman, permainan, 
dan lainnya.

Night market relatif menawarkan 

6

Here We Go, It’s shopping time
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harga yang lebih murah daripada mall, 
namun jangan lupa untuk menawar! 
Tetapi jangan berharap pedagang akan 
menurunkan harga hingga 50% karena 
mereka juga tidak terlalu tinggi 
menaikkan harga. 

Pembayaran di night market  
dilakukan secara tunai. Sebelumnya, ada 
baiknya untuk membandingkan harga 
dengan night market yang lain atau 
harga di online shop, karena terkadang 
ada selisih harga yang signifikan. sesuai 
musimnya.

Online shop
Berbelanja online di Taiwan 

menawarkan kenyamanan;  cara 
belanjanya mudah, harganya murah, 
dan relatif aman. Mulai dari pakaian, tas, 
sepatu, barang elektronik, buku, 
kerajinan tangan, peralatan rumah 
tangga, peralatan motor, tanaman, 
hingga makanan, dan masih banyak lagi 
ditawarkan oleh toko-toko online. 
Keunggulan lain belanja online adalah 
adanya tawaran diskon, jaminan, 
pelayanan member, serta bebas ongkos 
kirim jika belanja mencapai nominal 
tertentu.

Yang perlu diperhatikan ketika 
belanja online adalah gambar atau 
penjelasan detil barang belanjaan, 
seperti ukuran dan yang tidak sesuai.
Di Taiwan tersedia puluhan bahkan 
ratusan alamat situs online shop, namun 
kebanyakan tersedia dalam bahasa 
Mandarin. Anda dapat meminta 
bantuan teman Taiwanese Anda untuk 
berbelanja online, atau menggunakan 
browser tertentu yang menyediakan 
fitur terjemahan. 

Pembayaran dapat dilakukan 
dengan mentransfer ke bank atau secara 
langsung ke convenience store store 
yang telah bekerjasama dengan online 
shop, seperti 7-11 atau Family Mart.

7

Jika Anda tertarik untuk wisata belanja, 
berikut rekomendasi tempat belanja di 
seputar Taipei dan Kaohsiung.
Shilin Night Market (Taipei)
Night market ini paling luas dan terkenal se-
Taiwan, letaknya di Shilin District. Shilin 
night market buka setiap hari mulai pukul 4 
sore hingga tengah malam. Selain dapat 
membeli pakaian, makanan, dan minuman, 
tempat ini cocok pula untuk mencari 
souvenir atau oleh-oleh keramik.
Wufenpu (Taipei)
Wufenpu adalah pilihan terbaik jika Anda 
ingin membeli pakaian. Berbagai model 
terbaru ada disini dan telah dikenal memiliki 
harga yang paling murah dibandingkan 
wilayah belanja yang lain.
Shopping Mall (Taipei) 
Taipei 101, Miramar Entertainment Park, 
Sogo, Breeze center 
Underground Malls (Taipei) 
East Metro Mall, Taipei Underground 
Market, Taipei Main Station Front Metro 
Mall, Taipei Main Station Underground Mall 
dan Ximen Underground Mall
Holiday Jade Market 
Jika Anda pecinta giok, tempat ini wajib 
Anda kunjungi.
Guang Hua Electronic Plaza dan NOVA 
Electronics Mall
Ini tempatnya belanja berbagai barang 
elektronik. Tersedia laptop, komputer, 
handphone serta berbagai aksesorisnya.
Camera street (Taipei, dekat NOVA)
Berbagai jenis kamera dan perlengkapan 
fotografi dijual disini, dan dapat kita tawar 
harganya.
Dream Mall (Kaohsiung)
Salah satu mall terbesar di Taiwan, dikenal 
dengan adanya taman hiburan dan 
Kaohsiung Eye (ferris wheel) di bagian 
atasnya.
Central Park (Kaohsiung)
Kawasan belanja di tengah kota Kaohsiung, 
yang pada malam hari berubah menjadi 
night market.
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Hidup di negara orang lain memang bukan dimaknai dan dipelajari. Pembaca disuguhkan 
hal yang mudah, apalagi banyak perbedaaan tulisan-tulisan kontemplatif yang sarat makna 
latar belakang budaya, bahasa, bahkan agama. dan nilai-nilai keluhuran seperti petikan 
Penulis buku “Notes of 1000 days in Taiwan” berikut 
adalah seorang mahasiswa S2 Teknik Sipil, : 
NTUST (National Taiwan University of Science 
and Technology), Taiwan. Sebagai seorang 
muslim, hijrah ke negara yang mayoritas 
penduduknya tidak memeluk agama menjadi 
sebuah pengalaman yang menarik untuk 
disimak. 

Si penulis, Ario Muhamad, menapakkan 
kakinya di bumi formosa, yang artinya pulau 
yang indah, sejak tahun 2009 silam. Berbagai 
hal yang dialami dalam perjalanannya 
menuntut ilmu ditorehkan dalam buku yang Kisah penulis hingga mendapatkan jodoh 
berjudul "Notes of 1000 Days in Taiwan". di Taiwan Technology juga didokumentasikan 

Buku yang terdiri dari 6 bab ini dalam rentetan catatan kisah cinta bersama 
menceritakan kehidupan seorang mahasiswa istri penulis saat ini. Dari kisah ta'aruf yang 
muslim dengan berbagai aktivitas di dalam dan bikin kikuk, hingga momen kelahiran anak 
luar kampus, lengkap dengan cerita pertama penulis yang mendebarkan. Rekaman 
romantisme si penulis mendapat jodoh dan jejak keberhasilan istri penulis menyelesaikan 
mempunyai anak. Kisah - kisah sederhana studi masternya selagi hamil hingga 
tentang para buruh migran di Taiwan ditulis melahirkan juga tertuang manis.
dengan sangat humanis dan menginspirasi. Tulisan-tulisan penuh perenungan 
Kehidupan para Taiwanese muslim yang menjadi penutup buku ini dalam bab yang 
penuh hikmah juga tak luput dari rekaman diberi judul “Ruang Kontemplasi”. Kisah 
jejak. perjalanan penulis dari Selatan Taiwan hingga 

Perkuliahan dan serba-serbi menjadi ke Timur Taiwan, dalam perjalanan-perjalanan 
mahasiswa di Taiwan juga disajikan di sini, bersama para buruh migran,  rekan 
mulai dari kesulitan-kesulitan apa saja yang mahasiswa, hingga para ustadz yang datang ke 
dihadapi, bagaimana beribadah di lingkungan Taiwan didokumentasikan dalam bab 
kampus, hingga berbagai aktivitas riset dan tersebut.
kehidupan laboratorium. Perjalanan wisata ke Buku setebal 139 halaman ini dirilis awal 
berbagai tempat menarik selama kuliah juga Agustus 2012 lalu. Buku karya lulusan terbaik 
diceritakan dengan bahasa ringan dan Fa k u l t a s  Te k n i k  U M P  ( U n i v e r s i t a s  
menarik. Muhammadiyah Yogyakarta) ini  bisa 

Di salah satu bab bertajuk “Belajar dari didapatkan hanya dengan pemesanan online 
Mereka”, kisah inspiratif dari diskusi-diskusi (Print on Demand) dengan mengunjungi blog 
ilmiah di ruang kelas bersama para profesor penulis di http://almuhandis.wordpress.com. 
disajikan penulis. Hasilnya, kisah yang Bagi pembaca yang ada di Indonesia, tanggal 
bertaburan hikmah selama berinteraksi 30 september 2012 mendatang akan diadakan 
dengan para profesor. Belajar memandang bedah buku di Universitas Negeri Surabaya 
Taiwan sebagai negara yang maju juga (UNESA)
memberikan sisi positif yang luar biasa untuk Selamat membaca !! [KIS]
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"Lagi-lagi semua berawal dari harap, 
ketika ia mengkristal, maka yakinlah, 
selanjutnya engkau akan dihentakkan 
dengan semangat untuk takkan kenal 
lelah berusaha dan bekerja dengan 
sebaik-baiknya. Bagian yang selalu 
menjadi energi bagi kita melangkahkan 
kaki di manapun mimpi kita berada.”
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Jalan - jalanJalan - jalan

Jika Anda orang yang mudah mabuk laut, Snorkeling, Diving & Sleeping Beauty 
lebih baik membawa obat anti mabuk karena Green Island (Lyudao) adalah sebuah 
gelombang sangat tinggi. Jika ingin naik pulau yang berada di laut pasifik, 33 Km dari 
pesawat biayanya NT$ 2000, dan hanya dalam pelabuhan Taitung. Menurut sejarah, dulu 
waktu 15 menit sudah sampai di airport pulau ini digunakan sebagai tempat 
Lyudao. Cukup berkunjung 2 hari 1 malam, pengasingan tahanan politik Taiwan. Jika Anda 
Anda sudah bisa menikmati pemandangan ke sana menggunakan transportasi umum, 
seluruh pulau. Berhubung biaya wisata ke Anda tidak bisa langsung menuju Taitung, 
pulau ini lumayan mahal, Yinni Hao akan tetapi harus ke Kaoshiung terlebih dahulu. 
memberikan tips khusus wisata backpacker ala Setelah itu, oper bis ke pelabuhan Taitung. 
mahasiswa dengan mengikuti paket tour Perkirakan agar Anda bisa sampai di 
hemat*. pelabuhan pada pukul 07.30 pagi, sehingga 

U n t u k  w i s a t a  i n i ,  A n d a  c u k u p  bisa naik kapal pertama menuju pelabuhan 
mengeluarkan kocek sebesar NT$ 2100 per Lyudao. Perjalanan laut memakan waktu 
orang ,  sudah termasuk t iket  kapal  sekitar 50 menit. 
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Green Island (Lyudao) 
Hot Spring Terunik Ketiga di Dunia

pulang, sewa sekuter, penginapan 2 hari 1 wanita tidur. Lanjut lagi ke mini great wall-nya 
malam, snorkeling/ diving/ hot spring, BBQ, Taiwan (xiao changcheng) dan Guanying Cave, 
penjemputan dari stasiun Taitung ke goa kepercayaan untuk permohonan 
pelabuhan, dan wisata berburu rusa. Jadi, pengampunan. Di dekat goa ini, ada resto kecil 
Anda tinggal menambahkan biaya perjalanan yang menyajikan kuliner khas daging rusa, 
dari tempat tinggal Anda hingga ke pelabuhan harganya NT$ 120. Di sini Anda juga bisa 
Taitung, tiket pemberangkatan kapal Feri membeli oleh-oleh camilan makanan laut, 
seharga NT$ 900 dan tiket transportasi pulang, dengan harga rat-rata 100 NT.  
serta biaya makan dan oleh-oleh.   Sorenya Anda akan diantar untuk 
Hari pertama tiba, Anda bisa langsung wisata snorkeling atau diving. Paket wisata snorkeling 
penjara (Lǜ Jiānyú). Di sini, Anda bisa melihat sudah dilengkapi dengan lifevest (rompi 
foto-foto maupun patung-patung para pengaman), snorkel (alat bantu pernapasan), 
tahanan politik di masa lalu. Setelah itu, lanjut kacamata khusus, dan juga sepatu khusus. 
ke Haishengping Bay. Anda bisa melihat Jangan takut, ada instruktur yang akan 
sleeping beauty, batu karang yang menyerupai mengantar kita untuk melihat dasar laut. 

Summer vacation sudah berlalu, tetapi ceritanya akan terkenang sepanjang masa. 

Menapaki dataran Formosa yang dikelilingi lautan pasifik seakan menggugah rasa 

penasaran kita untuk berwisata pantai, salah satunya wisata ke Green Island 

yang berada di luar pulau Taiwan. Pulau ini menyuguhkan pemandangan indah 

sekaligus keunikan hot spring-nya yang menggunakan air asin dan terletak di pinggir 

pantai. Air panas yang dihasilkan pun langsung dari air bawah tanah yang 

dipanaskan oleh lava vulkanik.
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bertali, kemudian instruktur akan spa di mana pengunjung dapat mendengarkan 
menarik Anda ke tempat yang lebih jauh dari suara ombak, menikmati matahari terbit di 
pantai sembari memberi makan ikan dengan pagi hari, atau bintang-bintang di malam hari. 
roti, sehingga ikan-ikan akan mendatangi Benar - benar melepas stres dan rasa pegal. 
Anda.  Hampir di setiap jalanan Lyudao, 
Setelah puas bermain air, waktunya melihat pengunjung bisa singgah untuk mengabadikan 
sunset di Lyudao light house. Melihat matahari pemandangan. Meskipun yang kita singgahi 
terbenam yang sangat jelas di dekat menara semuanya bertemakan wisata pantai, namun 
pengawas. Malam harinya Anda akan keindahan yang dihadirkan tetap berbeda. 
dimanjakan dengan hidangan seafood yang Setelah puas mengitari pulau selama 12 jam 
dikemas ala BBQ party. Setelah kenyang, tour dengan jarak tempuh 18 Km selama dua hari, 
guide paket hemat akan mengajak Anda untuk waktunya kembali ke pelabuhan untuk pulang. 
berburu rusa, mencari serangga unik dan Apakah Anda tertarik untuk menikmati pulau 
mendengarkan dongeng tentang bintang serta unik ini? Jangan lupa untuk membawa 
sejarah Lyudao di bawah taburan kilau bintang sunblock agar kulit tidak gosong dan perih. 
yang terlihat jelas. Silahkan mencoba pada liburan mendatang, 
Hot Spring Sambil Melihat Sunrise  salam travelling! (LUX)

Hari kedua, saatnya menikmati Zhaori hot 
spring sambil melihat sunrise. Untuk masuk ke 
area ini, Anda wajib menggunakan baju renang * Info lebih lanjut mengenai tour bisa 
dan penutup kepala. Air yang ada di sini menghubungi  : 0919514213 
dipanaskan antara 60 dan 70 derajat celcius. 
Mata air berasal dari air laut dan air bawah 
tanah, dan dipanaskan oleh lava vulkanik 
Green Island. Ini adalah salah satu dari tiga 
mata air asin panas di dunia setelah mata air di 
Pulau Kyushu Jepang dan Sisilia di Italia. Zhaori 
memiliki tiga kolam renang terbuka dan kolam 

Foto : Restu

Foto : Restu

Foto : Restu

Bus dari Kaoshiung - Taitung NT 433
Kereta dari Taitung - Kaoshiung NT 279
Kapal Taitung - Green Island NT 900
Sewa Skuter 1 hari/orang NT 400

Biaya Perorang NT 2100
Tiket Kapan Pulang
Sewa Skuter 1 hari
Penginapan 1 hari
Snorkling / diving
Makan Malam BBQ
Penjemputan Taitung - Pelabuhan

Transport

Paket Green Island Tour

Tour melihat bintang dan berburu rusa

Hot Spring per Orang
Biaya insidentil

NT 200

Total Biaya : NT 4,312 
Belum termasuk biaya dari Kaoshiung ke Tempat tinggal anda
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Sun Moon Lake International Fireworks Music Carnival 
(10 Oktober – 10 November 2012)

Sebagai salah satu acara tahunan di Taiwan, Sun Moon Lake International Fireworks Music 
Carnival sudah diselenggarakan selama lima tahun. Berbagai acara besar dan beberapa kegiatan 
telah dijadwalkan bersama-sama dengan menampilkan grup musisi terkenal baik dari Taiwan 
maupun overseas. Ada empat lokasi konser yang telah dipersiapkan, salah satunya ada di tepi 
danau. Selain itu, ada 5 lokasi kembang api yang akan turut memeriahkan festival ini. Jatuhkan 
pilihan Anda untuk berencana mendatangi tempat ini. 

Pasar Malam (Night Market)

Pasar malam (pinyin: yèshì) tersebar di 
seluruh pelosok Taiwan. Rasanya tak lengkap 
jika kita tak pernah berkunjung ke pasar malam 
selama tinggal di negeri ini. Pasar malam 
terkenal dengan makanan ringannya. Ada 
tiram omelet, ayam shawarma (pinyin: 
shāwēimǎ ), dan tahu bau (pinyin: chou dòufu), 
sebagai menu makanan khas yang wajib ada di 
setiap pasar malam. Perabot rumah tangga, 
aneka minuman, aneka kebutuhan sehari-hari 
s e r ta  b e r m a ca m - m a ca m  p e r m a i n a n  
tradisional turut melengkapi pasar malam di 
Taiwan. 

Pastikan Anda melewatkan malam dengan 
berjalan-jalan ke pasar malam. Jangan 
khawatir, berkunjung ke pasar malam tidak 
akan menguras kantong Anda sebagai pelajar. 
Silakan menanyakan pasar malam terdekat 
pada teman-teman lokal, atau mengulik 
h a l a m a n  W i k i p e d i a  b e r i k u t :  
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_night_m
arkets_in_Taiwan

Taiwan National Day Fireworks 
Display (10 Oktober 2012)

Tahun ini, perayaan double ten akan 
dilaksanakan dengan cara berbeda dari 
biasanya. Untuk mendukung energy-saving 
dan low carbon policies, tidak akan ada malam 
perayaan yang meriah di Hari Nasional Taiwan 
2012. Akan tetapi, tetap ada beberapa acara 
untuk menyambutnya di seluruh penjuru 
Taiwan, yang puncaknya adalah Taiwan 
National Day Fireworks Display yang akan 
berlangsung di Miaoli pada malam hari tepat 
tanggal 10 Oktober 2012. 

Miaoli, kota yang ditunjuk untuk 
meramaikan suasana perayaan kali ini 
adalah kota yang terkenal dengan 
kekayaan budaya Hakka. Nama "Miaoli" 
sendiri berasal dari gabungan dua kata 
Hakka, yaitu kucing dan anjing yang rukun. 
Pastikan Anda hadir untuk menikmati 
keindahan kembang api yang akan 
mewarnai kota ini, karena sejumlah pakar 
internasional yang ahli di bidang kembang 
api telah didatangkan untuk membuat 
langit Miaoli semakin indah dan berwarna-
warni. Kota Miaoli terletak di sebelah barat 
Taiwan dan bisa ditempuh sekitar 150 
menit dari Taipei (arah selatan) atau 
sekitar 40 menit dari Taichung (arah utara). 
(KHA)
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Chiang Kai Shek Memorial Hall
Oleh : Dita Ramadonna

National Theatre Taipei, dibangun bersamaan dengan National 
Concert Hall Taipei, pada tahun 1975 di lokasi Chang Kai Sek Memorial 
Hall. Keduanya termasuk dalam jajaran fasilitas pertunjukan seni yang 
pertama dibangun di Asia.
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Shimen Reservoir di tengah kabut
Oleh : Khairul Anam
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Kabut masih menyelimuti pagi, namun tugas mengairi Taiwan bagian 
utara untuk pertanian dan industri sudah dimulai. Liku panjang 
perjalanan di Shimen menjadi daya tarik wisatawan yang menikmati 
panorama dan ikan segar yang lezat



Booking Ticket Center Contact (Taiwan): Address: Taipei 104 Jianguo N. Rd 90, No. 5, Floor 2. | TEL 
:02 -25073037 Fax -25073039 E-mail: tpetorrga@garudaindonesia.com.tw (48 hours within 
Reply). Booking Ticket Center service time: Monday to Friday, 09:00 to 18:00 Saturday, 09:00 to 
12:00.  The Booking Service Line (other areas): Indonesia : 08041 -807-807. 

F o r  I n d o n e s i a n  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n  ( P P I  Ta i w a n ) ,  p l e a s e  c h e c k  :  
http://ppitaiwan.org/ppi/2012/06/11/standar-operasional-pemesanan-tiket-garuda-melalui-
ppi-taiwan/

|  |  
| 

| 
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