
Sejarah Islam di Cape Town 

 

Umat Muslim di Cape Town, Afrika Selatan. 

Sejarah Islam di Cape Town sangat menarik untuk disimak. Peninggalannya dapat dilihat dari 

beberapa makam atau karamat dan masjid yang ada di sana. 

 

Cape Town berada di sisi selatan Provinsi Western Cape, Afrika Selatan. Islam pertama kali 

masuk di kota ini pada pertengahan 1600-1700-an melalui para politikus maupun ulama yang 

dibuang oleh Belanda dari Indonesia dan Malaysia. Tak heran jika tempat ini juga dikenal 

sebagai Cape Malay. 

 

Walau umat Islam di Afrika Selatan hanya 1,5 persen dari seluruh populasi, tapi Islam telah 

memberikan warna tersendiri bagi negeri ini. Di Cape Town, komunitas Islam banyak tinggal 

di daerah Bokaap dan Kampung Makassar.  

 

Di tempat ini terdapat beberapa makam penting para ulama penyebar agama Islam yang 

disebut karamat. Dan, ada sekitar 23 karamat di sekeliling Cape Town. Satu di antaranya 

yang sangat terkenal adalah makam Syekh Yusuf, seorang ulama besar, keponakan Raja 

Gowa yang di buang Belanda dan mendirikan Kampung Makassar.  

 

Ajaran yang disampaikan Syekh Yusuf bahkan diakui oleh Nelson Mandela, sekaligus 

menginspirasinya untuk membebaskan Afrika Selatan dari apartheid. 

 

Sebuah karya tulis bertajuk “Islamic History and Civilisation in South Africa: The Impact of 

Colonialism, Apartheid, and Democracy” yang dilansir di laman www.awqafsa.org.za juga 

menyebutkan soal peran Syekh Yusuf dari Makassar atau Abidin Tadia Tjoessop yang datang 

pada 1694 sebagai tahanan politik.  

 

Ia bersama keluarganya tinggal di sebuah lahan pertanian di Zandvliet, sekitar 50 kilometer 

dari Cape Town. Di sinilah, Syekh Yusuf pertama kali membangun sebuah komunitas 

Muslim. Dalam perkembangannya, ada 12 imam dalam komunitas ini. 

 

Kemudian pada 1697, datang Raja Tambora dari Jawa yang tiba di kota ini dalam kondisi 



dibelenggu rantai. Raja Tambora adalah orang pertama yang menulis Alquran di Cape Town. 

Alquran ini kemudian diberikan sebagai hadiah kepada Gubernur Cape, Simon van der Stel. 

 

Sedangkan tahanan negara dari Malaysia, Tuan Guru Imam Abdullah Kadi Abdus Salaam, 

yang datang pada 6 April 1780 menjadi Muslim pertama yang mendorong pembangunan 

masjid pertama di Cape Town. Hal ini karena sejak pertama kali kedatangan Muslim di kota 

ini belum ada satu masjid pun yang didirikan. 

Setelah dibebaskan dari Pulau Robben, tak jauh dari Cape Town, pada tahun 1793, Imam 

Abdullah membuat petisi pertamanya untuk pembangunan masjid.  

 

Saat itu, petisi tersebut sempat mendapat penolakan meski akhirnya memperoleh izin dari 

Pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan masjid. 

 

Ia pun menulis sebuah buku tentang yurisprudensi Islam pada 1781 dalam bahasa Melayu 

dan Arab. Judul buku itu adalah Ma’rifa Al-Islam wa Al-Iman. Buku ini memberi pengaruh 

sosial dan keagamaan yang besar di kalangan komunitas Muslim di Cape Town. 

 

Pada 1793, Imam Abdullah membangun sekolah Muslim pertama. Lokasinya di Dorp Street, 

Bokaap, yang akhirnya menjadi bagian dari Masjid Auwal, masjid pertama di Cape Town.  

 

Pada 1825, sekolah ini memiliki 491 siswa, sebagian besar dari kalangan budak negro. Di 

kemudian hari, sekolah inilah yang melahirkan orang-orang Afrika Arab yang memahami 

bahasa Arab. Setelah Imam Abdullah wafat, kepemimpinan sekolah ini dilanjutkan oleh 

Imam Achmat van Bengalen. 

 

Awalnya dibatasi 

Pada masa awal kedatangannya di Cape Town, Islam adalah agama yang diawasi secara ketat 

oleh penguasa. Pemerintah Hindia Belanda secara tegas melarang aktivitas Islam di tempat 

umum, meski ibadah pribadi di perbolehkan. Tak ada komunitas Muslim yang diizinkan 

untuk melakukan perkumpulan. 

 

Mengingat kondisi itu, ulama seperti Imam Abdullah, Syekh Yusuf, dan juga lainnya 

menggunakan rumah mereka sebagai tempat untuk belajar Islam. Mereka berusaha keras 

mempertahankan keberadaan Islam di Cape Town. 

 

Beruntung, pembatasan ini kian lama kian surut. Pada 1770, di rumah seorang budak yang 

dibebaskan bernama Mohammodan, secara rutin diselenggarakan pertemuan. Dalam 

pertemuan itu, mereka yang hadir membaca, shalat, dan mempelajari ayat-ayat Alquran. 

 

Pada 25 Juli 1804, Islam secara resmi tak lagi menjadi agama yang dilarang. Warga setempat 

pun bebas memilih agama yang diyakininya. Sementara, para ulama bisa berdakwah secara 

leluasa. 

Reporter : Prima Restri Ludfiani 

Redaktur : Chairul Akhmad 

Sumber:  http://www.republika.co.id 

 

http://www.republika.co.id/


SBY Kunjungi Kampung Makassar di Cape Town 
 

 

Presiden SBY dan Ibu Ani beserta Gubernur Western Cape, Ebrahim Rasool, 

berdoa di makam Syeikh Yusuf. 

Makam ini terletak di Kramat Macassar, Cape Town, Afrika Selatan 

Cape Town- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disambut sangat hangat oleh 

komunitas Melayu di Afrika Selatan saat berziarah ke makam Syekh Yusuf di Kampung 

Makassar (Macassar), Cape Town, Minggu siang (16/3).  

Dengan bacaan Salawat Badar yang syair dan nadanya tak beda dengan yang dilantunkan 

warga Nahdlatul Ulama (NU) di tanah air sekarang, puluhan anak Taman Pendidikan 

Alquran (TPA) Masjid Nurul Latif tampak bersemangat menyongsong kedatangan SBY dan 

rombongan.  

Kunjungan ke Cape Town adalah kunjungan pertama presiden setelah mengikuti KTT 

Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Dakar, Senegal, yang berakhir Jumat (14/3). Saat tiba 

di Masjid Nurul Latif dan makam Syekh Yusuf, SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono diantar 

langsung oleh Ibrahim Rasool, premier (setara gubernur) negara bagian Western Cape, yang 

kebetulan nenek moyangnya juga berasal dari Indonesia.  

“Saya bersyukur bisa salat di masjid tempat Syekh Yusuf. Beliau pernah mengajarkan Islam 

yang damai dan toleran di Afrika Selatan,” kata SBY dalam bahasa Inggris yang fasih kepada 

umat Islam di masjid itu.  

Syekh Yusuf adalah pejuang sekaligus keponakan Raja Goa, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang 

dibuang Belanda ke Cape Town pada akhir abad ke-17. Tokoh yang sejak 2005 oleh Presiden 

Tabo Mbeki juga diakui sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan itu sangat dihormati oleh 

komunitas muslim di sana.  

Saat ini jumlah warga keturunan Melayu muslim di Cape Town, ibu kota Western Cape, 

mencapai 800 ribu orang (dari total 3,27 juta total populasi). Perekonomian di kota pelabuhan 

yang cantik itu sedang tumbuh pesat. Terutama dari sektor pariwisata.  

Para warga keturunan Melayu tersebut (sebagian besar keturunan Indonesia) sudah banyak 

yang jadi tokoh terkemuka di Afrika Selatan. Termasuk Ibrahim Rasool, SBY mencatat ada 

26 orang yang menjadi figur terkemuka di sana. “Pak Ibrahim Rasool kepada saya mengaku 

keturunan orang Sleman, Jogjakarta,” kata SBY.  

SBY akan mengundang ke-26 tokoh itu untuk berkunjung ke Indonesia.  



Presiden yakin, mereka bisa menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan kerja sama 

budaya, agama, dan perekonomian kedua negara. Ibrahim Rasool mengakui hubungan Afrika 

Selatan, terutama Western Cape, dengan Indonesia sudah tersambung cukup lama. Yakni, 

sejak kunjungan Presiden Soeharto pada 1997. Lantas, dilanjutkan pada era Presiden 

Megawati Soekarnoputri, Indonesia membantu renovasi Masjid Nurul Latif hingga selesai. 

Masjid baru yang cukup megah itu diresmikan Wapres Jusuf Kalla pada 2005.  

“Beberapa komponen masjid, terutama mimbar kayu dan kaca hias, bahkan didatangkan 

langsung dari Indonesia,” jelas Ibrahim yang sudah tidak bisa berbahasa Indonesia itu.  

Karena komunitas Melayu di Afsel (Afrika Selatan) berasal dari banyak suku bangsa 

(termasuk warga Tidore dan Sumbawa yang pemimpin agamanya juga dibuang di sana), 

presiden menginginkan hubungan dengan Western Cape terus diperluas.  

“Saat ini Western Cape sudah ada hubungan sister province dengan Sulsel. Tapi, saya kira 

hubungan bisa ditingkatkan lebih jauh. Termasuk dengan provinsi lain di Indonesia,” kata 

presiden.  

Sumber : www.kaltimpost.net  

Kredit foto : www.presidensby.info 

Foto : 

 

Makam Syech Yusuf di Kampung Zandvliet, Capetown 

http://www.kaltimpost.net/


  

 



 

 

Prasasti Makam 

 

  

Makam pengikut dan sahabat Syech Yusuf 

 



  

Tugu Peringatan di Kompleks Makam 

 



 

 

Peta Lokasi 

Koordinat:  34° 3'51.24"S 18°45'1.95"T 


