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Abstract

Calligraphy is a worldwide arts practiced in many nations with different reli-
gions, among which are the Arabs, Chinese, Japanese, Korean, Indian, Muslim,
Hindus, Buddhist and Christian. The art of calligraphy contains a deep spiri-
tual values as it relates to awareness, understanding, and respect for the sacred
texts. This paper describes forms of interaction between Muslim and Quranic
verses and between Christian with Biblical in their own home in contemporary
Indonesia. This paper shows that the calligraphy is in fact not only popular
among Muslims, but is also among Christians. Behind the popularity of the
calligraphy there is a problem, namely the possibility of a calligraphy to be
brought in a wrong home, both it is caused by the ignorant of the home owner,
or it is intentionally practiced by the calligraphy manufacturer. Such possibili-
ties in fact could cause unrest in the society, especially Muslims and Christians.
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A. Pendahuluan

Pakar tafsir Alquran Indonesia, M. Quraish Shihab, menyatakan bahwa
Alquran adalah bacaan yang mahamulia dan mahasempurna. Kemahamuliaan
dan kemahasempurnaan dari Alquran ini tidak hanya dapat dipahami oleh
para cerdik pandai, namun juga dapat dirasakan oleh orang yang ‘sedikit’
menggunakan pikirannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa bukti yang ada
di sekitar Alquran sebagai berikut: Tidak ada satu bacaanpun yang dibaca
baik oleh orang yang mengerti artinya maupun tidak kecuali Alquran. Bahkan
juara membacanya adalah mereka yang bahasa ibunya bukan bahasa Alquran.
Tidak ada satu bacaanpun, selain Alquran, yang dipelajari dan diketahui
sejarahnya. Bukan sekedar secara umum, tetapi ayat demi ayat, baik dari segi
tahun, bulan masa dan musim turunnya, malam atau siang, dalam perjalanan
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atau di tempat berdomisili penerimanya, bahkan sebab serta saat-saat turunnya.
Tidak ada satu bacaan pun, kecuali Alquran, yang dipelajari redaksinya, bukan
hanya dari segi penetapan kata demi kata dalam susunannya serta pemilihan
kata tersebut, tetapi mencakup arti kandungannya yang tersurat dan tersirat,
sampai kepada kesan-kesan yang ditimbulkannya yang dikenal dalam studi
Alquran dengan tafsir isyari. Tidak ada satu bacaan pun, selain Alquran, yang
diatur dan dipelajari tata-cara penulisannya baik dari segi persesuaian dan
perbedaannya dengan penulisan masa kini, sampai pada mencari rahasia
perbedaan penulisan kata-kata yang sama.1 Pernyataan-pernyataan di atas selain
menunjukkan keistimewaan Alquran, juga menunjukkan intensitas umat Islam
berinteraksi dengan Alquran.

Di kalangan umat Kristen juga terdapat penilaian dan kepercayaan-
kepercayaan yang istimewa terhadap Injil atau Alkitab, misalnya Alkitab tidaklah
sama dengan buku-buku lain yang pernah ditulis, sebab Alkitab bukan hasil
karya manusia! Alkitab Adalah Firman Allah Yang Hidup.2 Tetapi jika
seseorang tak memiliki keyakinan teguh akan hal ini, kitab ini tak akan meng-
ubah kehidupan orang itu. Ia hanya akan berupa lautan kata-kata saja.

Alkitab bukan sekedar kata-kata, ia adalah pola matematika yang me-
nakjubkan. Suatu tarian dari poisisi matematis. Komputerpun akan tergiur
oleh olehnya! Alkitab bagaikan suatu bangunan di mana setiap bagiannya
berhubungan secara sempurna satu sama lain. Manusia tidak bisa mengambil
sepatah kata pun dari padanya tanpa merusakkan pola keseluruhan. Jika ada
orang berkata, bahwa ia tidak suka dengan salah satu bagian saja, maka
keseluruhannya pun tak ada gunanya.3

Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan keistimewaan Alkitab. Hal
itu juga sekaligus menunjukkan intensitas umat Kristen berinteraksi dengan
Injil atau Alkitab, sehingga dapat menemukan sisi-sisi unik dari Alkitab itu.

Untuk itu, tulisan ini akan mendeskripsikan sebentuk interaksi umat Is-
lam dengan Alquran dan umat Kristen dengan Injil atau Alkitab dalam seni
kaligrafi yang memuat ayat/surat Alquran dan ayat-ayat Injil di rumah-rumah
umat Islam dan Kristen saat ini. Tulisan ini juga akan mengungkap bahwa
kaligrafi ternyata tidak hanya populer di kalangan umat Islam, namun ternyata

1 M. Quraish Shihab, Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan,
1994), 25-26.

2 www.image-smg.blogspot.com/2010/02/rahasia-kesempurnaan-alkitab-
oleh.html,  1 Juli 2013.

3 Ibid.
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juga populer di kalangan umat Kristen. Di balik popularitas kaligrafi ini ternyata
menyimpan masalah yaitu kemungkinan masuknya suatu kaligrafi ke dalam
rumah yang tidak tepat. Kemungkinan itu bisa terjadi disebabkan oleh
ketidaktahuan pemilik rumah, atau disengaja oleh pembuat kaligrafi.
Kemungkinan-kemungkinan itu bisa menimbulkan keresahan dalam
masyarakat, khususnya umat Islam dan Kristen.

Data-data dalam tulisan ini, selain bersumber dari literatur dan internet,
juga dari beberapa responden yang banyak memberikan informasi data-data
faktual yang sangat diperlukan dalam tulisan ini.

B. Sejarah Singkat Pekembangan Kaligrafi Islam

Sebelum membahas lebih jauh tentang sejarah singkat perkembangan
kaligrafi ada baiknya bila dipaparkan terlebih dahulu tentang pengertian
kaligrafi. Kata kaligrafi berasal dari Bahasa Inggris yang disederhanakan: cal-
ligraphy, yang diambil dari kata Latin kallos yang berarti indah dan graphein
yang berarti tulisan atau aksara. Arti kaligrafi secara lengkap adalah kepandaian
menulis dengan tulisan elok dan indah. Dalam bahasa Arab kaligrafi disebut
dengan khat yang berarti garis atau tulisan indah.4 Definisi lengkap tentang khat
(kaligrafi) dikemukakan oleh Sheh Shamsuddin al-Akfani, sebagaimana berikut:

Khat (kaligrafi) adalah suatu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf
tunggal, letak-letaknya dan cara-cara merangkainya menjadi sebuah tulisan yang
tersusun. Atau apa yang ditulis di atas garis-garis, bagaimana cara menulisnya dan
menentukan mana yang tidak perlu ditulis, menggubah ejaan yang perlu digubah
serta menentukan cara menggubahnya.5

Pertumbuahan kaligrafi Islam sangat terkait dengan pendokumentasian
wahyu Tuhan, Alquran. Selain dihafal Nabi Saw juga menganjurkan
pendokumentasian Alquran dalam bentuk tulisan. Penulisan wahyu ini semakin
disadari kepentingannya ketika terjadi pertempuran Yamamah. Banyaknya

4 Mircea Eliade, The Encyclopedia of  Religion (New York: Macmillan Publishing
Company, 1987), 24-25 dikutip dalam Islah Gusmian, “Kaligrafi Islam; dari Nalar Seni
Hingga Simbolisme Spiritual,” al-Jami’ah, Vol. 41, No.1., 2003/1424 H., 108; D.
Sirajuddin AR, Seni Kaligrafi Islam (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), 1. Seni kaligrafi
juga berkembang di berbagai bangsa di dunia seperti India, Cina, Jepang, Korea, dan
berbagai agama seperti Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen.

5 Abu al-Abbas Ahmad ibn al-Qalqasyandi, Subh al-A’sha (Kairo: Wazarah al-
Tsaqafah wa al-Irsyad al-Qaumi, t.th), III, 3-4 dikutip dalam Islah Gusmian, “Kaligrafi
Islam, 109.
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penghafal Alquran yang gugur dikhawatirkan akan menyebabkan lenyapnya
Alquran. Wilayah Islam yang semakin meluas dengan berbagai konsekuensinya
seperti adanya pemeluk Islam yang berasal dari suku dan dialek yang beragam
juga menyebabkan kaligrafi berkembang dinamis, karena saat itu kaligrafi
menjadi media penting untuk mengabadikan wahyu Tuhan sebagai pedoman
umat Islam. Tulisan Arab yang semula tanpa tanda baca atau titik yang
membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain, mulai disempurnakan
seperti yang dilakukan oleh Abu al-Aswad al-Duali (w.69 H/688 M) dan al-
Khalil ibn Ahmad (w. 170/786 M). Ini merupakan penyempurnaan pertama
dari enam periode penyempurnaan dunia kaligrafi. Kedua, periode modifikasi
dan pembentukan gaya-gaya, pengelokan dan penghimpunan madzhab-
madzhab yang dimulai sejak akhir masa kekhalifahan Bani Umayyah dan awal
Bani Abbasiyah hingga kekuasaan al-Ma’mun. Pada periode ini lahir 24 gaya
khat. Ketiga, periode penyempurnaan anatomi huruf  oleh Ibn Muqlah (w.
328 H) yang mengkodifikasi kaligrafi berstandar kepada 14 aliran yang dipilih,
kemudian menentukan 12 kaidah untuk jadi pegangan seluruh aliran. Keempat,
periode pengembangan pola-pola khat sebagaimana yang dikodifikasi ibn
Muqlah. Tugas ini dipelopori oleh Ibn Bawab (w. 413 H). Kelima, periode
pembedaaan dan pengolahan gaya-gaya serta penetapan al-aqlam al-sittah
(Tsuluts, Naskhi, Raihani, Muhaqqaq, Tauqi dan Riq’ah) sebagai masterpiece.
Tugas ini dipandu oleh Yaqut al-Musta’simi (w. 698). Keenam, periode
munculnya tiga gaya baru khat yaitu Ta’liq, Nastaliq dan Sikatseh dari tangan
kaligrafer Iran. Angkatan ini dimulai pada abad 6 dan 7 H, dan masuk dalam
periode pematangan aliran-aliran pada abad 8 dan 9 H. Kelahiran tiga gaya
baru ini tidak menghentikan proses perkembangan, tetapi justru merupakan
titik tolak ditemukannya olahan-olahan baru yang menunjukkan dinamika yang
sangat tinggi.6

Para seniman menjadikan Alquran sebagai sumber segala inspirasi dan
dijadikan ajang perburuan kreasi yang tak habis-habisnya. Lebih dari seratus
tahun sebelum Islam, perjalanan kaligrafi Arab sangat tersendat dan tidak
melahirkan keanekaragaman yang berarti, tetapi hanya dalam beberapa puluh
tahun sesudah kedatangan Islam terjadi lompatan besar hingga akar-akar tulisan
pecah menjadi 400 aliran. Hal inilah yang kemudian melahirkan klaim dengan
lebih dikenalnya istilah “Kaligrafi Islam” daripada “Kaligrafi Arab”.7

6 Islah Gusmian, “Kaligrafi Islam, 121.



155Muh. Hidayat Noor, Kaligrafi Dalam Rumah Umat Islam dan Kristen di Indonesia

Kaligrafi atau khat bukan semata-mata seni Islam yang terbatas pada
seni tulis pada kertas seperti Alquran dan buku-buku lainnya. Kaligrafi Islam
mewarnai dan mengisi berbagai karya seni, dari seni miniatur hingga arsitektur,
kaligrafi tampil pada dinding, langit-langit dan bagian-bagian interior dan
eksterior bangunan. Kiswah atau kain penutup Ka’bah selalu dihiasi dengan
kaligrafi. Tak ketinggalan segala bentuk kerajinan dan perkakas dihiasi pula
dengan kaligrafi seperti pada permadani, sajadah, dekorasi keramik, kotak
perhiasan, pedang, piring, gelas, piala, dan bendera. Begitulah kaligrafi telah
meluas dalam cakrawala budaya Islam.8

Paling tidak ada dua alasan penting yang menjadikan kaligrafi men-
dapatkan kedudukan yang begitu penting dalam dunia Islam, yaitu: pertama,
Alquran sebagai kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam perlu
dihadirkan dalam wajah yang seindah-indahnya. Isi Alquran yang sifatnya suci,
secara lahiriyah harus pula tampil dengan bentuk yang agung. Kedua, adanya
hadis-hadis dari Nabi Saw yang berisi larangan untuk menggambarkan makhluk
bernyawa, meskipun masih perlu diteliti validitas dari hadis-hadis itu.9

Kondisi ini menguntungkan dunia seni kaligrafi. Dengan penghormatan
yang diberikan oleh semua Muslim terhadap Alquran, maka seni tulisan indah
ini menyebar dengan cepat, menggerakkan sebagian besar bakat yang ada
dan memasuki setiap sisi dalam kehidupan Muslim. Pada batu, plester, semen
atau kayu, kertas, kulit, kain, di rumah, kantor, toko, masjid, dan dinding-
dinding, kaligrafi telah menjelma menjadi seni rakyat Islam. Demikian luas
pengaruh dan kehadirannya sehingga di setiap kota atau desa di sepanjang
abad bisa dipastikan memiliki ahli seni kaligrafi ini.10

Rasa takut menggambar makhluk bernyawa menempatkan seni lukis pada
posisi tertekan, dan tidak mendapatkan publikasi menyolok yang melebihi
seni menulis indah. Akhirnya kaligrafi dijadikan pelabuhan tempat menumpah-
kan keresahan seni dari para seniman Muslim. Meskipun demikian, secara
terselubung ternyata seni kaligrafi tidak bisa lepas total dari keterlibatannya
dalam gambar-gambar figuratif tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam seni
figurasi yang materinya sepenuhnya berasal dari tulisan Arab, misalnya do’a

7 Islah Gusmian, “Kaligrafi Islam, 119.
8 Abay D. Subarna, Sejarah Seni Rupa Islam (IV) (Jakarta: Depdikbud, 1988), 31.
9 Ibid., 32. Lihat Seyyed Hussein Nasr, Spiritualitas dan Seni Islam, terj. Sutejo

(Bandung: Mizan, 1993), 37-40. Lihat juga Isma’il Raji al-Faruqi, Tauhid, terj. Rahmani
Astuti (Bandung: Mizan, 1988), 222.

10 Isma’il Raji al-Faruqi, Tauhid, 223.
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Syi’ah dalam tulisan Tsuluts berbentuk seekor burung elang yang ditulis oleh
Muhammad Fatiyab dari Persia pada Abad ke 19 M.11

Sekalipun kaligrafi telah berkembang dalam berbagai bentuk serta
mencakup berbagai fungsi dan bidang yang secara tidak langsung dihubungkan
dengan teks Alquran, ada suatu hubungan secara prinsip antara kaligrafi yang
bermula dari konteks Alquran semata dan substansi spiritual Alquran yang
terus hidup di dalam seluruh aspek kaligrafi Islam. Kaligrafi Islam datang
menduduki posisi khusus yang sangat istimewa dalam Islam sehingga dapat
disebut sebagai leluhur seni visual Islam tradisional dan memiliki jejak yang
sangat istimewa dalam peradaban Islam.12

Di dunia Islam, kaligrafi tidak saja sebagai sebuah ekspresi seni tetapi
bentuk-bentuk dan irama geometrik yang digoreskannya telah menjadi suatu
ekspresi dari simbol-simbol spiritual yang cukup menggetarkan jiwa. Setiap
huruf mempunyai kepribadian tersendiri untuk melambangkan bentuk visual
Tuhan dan sifat-Nya, ataupun melambangkan gerak-gerik hati kehambaan.
Setiap karakter dari semua huruf menjadi tafsir atas kesadaran spiritual.13

C.  Sejarah Awal Kaligrafi dalam Masyarakat Islam dan Kristen di
Indonesia

Dalam konteks Indonesia, sejarah kaligrafi Alquran di Indonesia
sebenarnya dapat pula dianggap sebagai pencerminan dari penyebaran Islam
itu sendiri. Apabila pada masa Hindu Buddha, tulisan menjadi monopoli
golongan agamawan dan bangsawan, maka penggunaan aksara Arab lebih
merakyat lagi, bahkan pada kemudian hari aksara tersebut diadopsi untuk
dipergunakan dalam pemakaian bahasa Melayu maupun bahasa daerah lainnya.
Hasil adopsi itu memunculkan aksara Jawi atau Arab Melayu untuk pemakaian
bahasa Melayu, sedangkan untuk bahasa Jawa disebut dengan tulisan pegon.14

Pada periode awal Islam masuk di Indonesia, sebenarnya kaligrafi belum
berkembang dan menonjol sebagai karya seni rupa. Hal ini karena penerapan
kaligrafi sebagai hiasan masih sangat terbatas. Bangunan-bangunan tertua pada

11 Islah Gusmian, “Kaligrafi Islam, 118.
12 Seyyed Hussein Nasr, Spiritualitas dan Seni Islam, 29.
13 Islah Gusmian, “Kaligrafi Islam, 126. Isma’il Raji al-Faruqi menyebut Kaligrafi

Arab (Islam) sebagai seni tertinggi dari kesadaran akan transendensi. Isma’il Raji al-
Faruqi, Tauhid, 219.

14 Abay D. Subarna, Sejarah Seni Rupa Islam, 59.
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zaman permulaan kerajaan Islam tidak memberikan peluang yang berarti bagi
penerapan hiasan kaligrafi, karena konstruksi bangunan masjid didominasi
kayu yang tidak memberi peluang besar hadirnya hiasan kaligrafi yang kaya.
Pada saat itu, kaligrafi hanya ditemukan pada hiasan mimbar masjid, pada
batu nisan dan terkadang disatukan dengan aksara Jawa dalam bentuk candra
sengkala yang hanya berfungsi sebagai tanda peringatan berdirinya masjid,
seperti yang terdapat pada masjid Mantingan, masjid Sumenep, Sendang
Duwur dan masjid Keraton Yogyakarta.15

Perkembangan kaligrafi Islam di Indonesia tidak berhenti. Pada era 1970-
an bangkit kegairahan kaligrafi Islam di Indonesia, yang kemudian
memunculkan dua aliran besar dalam kaligrafi di Indonesia: 1) kaligrafi murni,
yaitu kaligrafi yang mengikuti pola-pola kaidah yang sudah ditentukan dengan
ketat, yakni bentuk yang tetap berpegang pada rumus-rumus dasar kaligrafi
yang baku. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain Darami Yunus, Azhari Noer,
dan Amir Hamzah, 2) lukisan kaligrafi, yaitu model kaligrafi yang digoreskan
pada pada hasil karya seni lukis, atau kaligrafi yang dilukis sedemikian rupa
dengan kombinasi warna yang beragam, bebas dan tanpa terikat rumus-rumus
baku. Tokoh-tokohnya antara lain Amri Yahya, Abas Alibasyah, Fadjar Sidik
dan Saiful Adnan. Di era 1990-an dunia kaligrafi di Indonesia diperkaya dengan
munculnya karakter-karakter huruf Arab yang berbeda dengan rumus-rumus
baku yang selama ini dikenal. Karakter-karakter itu ada sembilan buah, yaitu:
karakter api dengan nuansa ekspresi seperti kobaran api, karakter air dengan
kesejukan dan kelembutan yang terdapat dalam sifat air, karakter tajam, karakter
gemuk, karakter kurus, karakter tali, karakter bambu, karakter lipatan dan
karakter balok, semua karakter itu mengambil sifat yang ada dalam nama-
nama karakter tersebut. Seniman pencetus karakter-karakter itu adalah Abdul
Aziz Ahmad, alumni Jurusan Seni Murni Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI
Yogyakarta dan pengajar tamu pada Lembaga Kaligrafi Jakarta.16

Sementara itu, keberadaan kaligrafi Kristen yang berupa ayat-ayat dari
Injil, khususnya dengan bahasa Arab sepertinya menjadi hal baru di Indone-
sia. Penulis belum menemukan data pasti tentang awal keberadaan kaligrafi
ini di Indonesia. Dari penjelajahan singkat penulis di dunia maya penulis
menemukan informasi bahwa di Gedung Arsip Nasional, Jakarta, pada tahun
2001 pernah diadakan Pameran Kaligrafi Islam dan Kristen. Untuk kaligrafi

15 Wiyoso Yudosepuro, Pengantar Seni Rupa Islam di Indonesia (Bandung: Angkasa,
1986), 116-117 dikutip dalam Islah Gusmian, “Kaligrafi Islam, 122.

16 Islah Gusmian, “Kaligrafi Islam, 124-126.
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Islam bisa dipastikan berbahasa Arab karena berupa naskah-naskah kuno
Alquran, namun untuk kaligrafi Kristen yang ditampilkan adalah naskah kuno
Injil dari Biara Saint Gall, Swiss, sehingga bisa dipastikan tidak berbahasa
Arab.17

Pada tahun 2004 terbit buku Membongkar Kebohongan Kristen (sebuah Jawaban
Tuntas Hujatan Pendeta Radikal). Dalam buku tersebut disebutkan di antara
sekian banyak kebohongan Kristen adalah munculnya kaligrafi Arab yang
bersumber dari Injil.18 Jika buku tersebut muncul pada tahun 2004 bisa
dipastikan fenomena kaligrafi Injil pada tahun itu sudah ada, bahkan mungkin
sebelumnya, dan menjadi keresahan umat Islam. Pada awal tahun 2000 an
ada banyak laman di dunia maya yang mulai memperingatkan umat Islam
untuk berhati-hati dengan keberadaan Kaligrafi Injil dengan bahasa Arab yang
mulai dijual bebas di beberapa toko Buku.19

Asal-usul dari kaligrafi Kristen yang bersumber dari Injil berbahasa Arab
ini ditengarai berasal dari salah satu sekte dalam agama Kristen yaitu Kristen
Ortodoks Syiria (KOS). Di Indonesia, KOS mulai diperkenalkan secara resmi
oleh Bambang Noorsena, SH. Berdasarkan akte notaris tertanggal 17 Sep-
tember 1997, Bambang mulai memperkenalkan KOS. Sebelumnya, selama 2
tahun (1995-1997), alumnus Fakultas Hukum Universitas Kristen Cipta Wacana
Malang ini, keliling ke Timur Tengah; di antaranya Suriah, Damaskus, Mesir,
Yordan, Libanon, Palestina, dan Israel; untuk mempelajari pola-pola ajaran
KOS. Karena di Indonesia belum mempunyai gereja, kerapkali pengajian-
pengajian jamaah KOS ini dilakukan di hotel: di Jakarta, Surabaya, maupun
Malang. Sebab itu pula keberadaan KOS di Indonesia masih berbentuk

17 Informasi tentang “Koleksi Kaligrafi Islam dan Nasrani”, dalam http://
berita.Liputan6.com/sosbud/Pameran,19 Juni 2013, diunggah 3 Juli 2001.

18 Dalam laman www.pdmbontang.com, 23 Juni 2013 terdapat resensi sebuah
buku Judul Buku: Membongkar Kebohongan Kristen (Sebuah Jawaban Tuntas Atas Hujatan
Pendeta Radikal) Penulis: Abu Syamil Basayev, Penerbit : Pustaka Ghozwul Fikri, Tebal : 146
hlm + xx, Cetakan I, September 2004. dalam buku itu termuat salah satu kebohongan
Kristen adalah dengan membuat Kaligrafi Kristen berkedok Islam.

19 Penulis menemukan laman-laman antara tahun 2003-2010, misalnya: https://
www.mail-archive.com/rantau-net@rantaunet.com/msg18960.html , 29 Juli 2003;
tausyiah275.blogspot.com/.../waspada-terhadap-kaligrafi-islam-yang.html , 18 Juni
2005; myquran.org/forum/index.php?topic=27577.130;imode, 10 Oktober 2007;
http://indrawibowo.com/2008/11/12/kaligrafi-yang-menyesatkan-waspadalah ;
www.suara-islam.com/.../Awas-Tipuan-Kaligrafi-Arab-dan-Shalat- Rabbaniyah, 4
Januari 2010.
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lembaga studi dengan nama ‘Studia Syriaca Ortodoxia’ berpusat di Malang,
JawaTimur.20

Kini, pengikut ajaran “baru” itu sudah ratusan jumlahnya, terutama di
kalangan anak muda terpelajar. Mereka tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya,
dan Malang. Untuk menghimpun jamaah, Bambang Noorsena membentuk
Yayasan Kanisah Ortodoks Syria. Barnabas Suebu (mantan Gubernur Irian
Jaya) duduk sebagai ketua umum yayasan. Sedangkan Dr. Anton Lesiangi
(tokoh teras di Kosgoro) sebagai sekretaris umum. Mereka memang masih
belum mempunyai gereja sendiri, karena masih menunggu sang imam yang
bakal ditahbiskan di Syiria.21

Meskipun demikian, sejauh ini yayasan tersebut belum tercatat dalam
komunitas Kristen di Indonesia. Hal itu dinyatakan oleh, Direktur Bimbingan
Masyarakat (Bimas) Kristen Protestan, Departemen Agama RI.

Selama ini untuk mengontrol lahirnya yayasan dari aliran-aliran keagamaan
di lingkungan Kristen Protestan, Direktur Bimbingan Masyarakat (Bimas)
Kristen Protestan, Departemen Agama RI telah mengeluarkan surat edaran
yang disampaikan kepada para notaris, agar mereka tidak mengesahkan
berdirinya sebuah yayasan atau lembaga Kristen sebelum mendapat izin resmi
dari Direktur Bimas Kristen. Bimas Kristen Protestan sudah menutup pintu
bagi aliran baru.22

Kristen Ortodox Syiria (KOS) ini memiliki dasar-dasar ajaran mirip
Islam:
1. Berpuasa bulan April, 40 hari (shaumil kabir) untuk mengenang

kesengsaraan Kristus. (Meniru Puasa Ramadhan)
2. Memiliki puasa sunnah Rabu & Jum’at. (Meniru Puasa Senin Kamis

Islam)
3. Wajib zakat 10% dari penghasilan kotor. (Meniru Zakat Fitrah)
4. Mewajibkan perempuan berjilbab & jubah menutup aurat hingga mata

kaki, dan untuk pria berpeci dan bersarung.
5. Kitab Injil yang dipertahankan adalah terjemahan Injil Aramic-Arabic

bahasa Indonesia.

20 www.kistenkritis.blogspot.com/2011/01/sekte-kristen-kanisah-ortodoks-syria,
1 Juli 2013.

21 www.sandey28mz82.blogspot.com/2009/06/kristen-ortodoks-syria.html, 1
Juli 2013.

22 Ibid.
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6. Pengajian KOS juga menggunakan tikar (lesehan). (Meniru gaya tradisional
Islam)

7. Cara Shalat KOS persis Islam, hanya waktunya ada 7 yaitu sa’atul awwal
(Shubuh), sa’atuts tsalis (Dhuha), sa’atus sadis (Zhuhur), sa’atut tis’ah
(Ashar), sa’atul ghurub (Maghrib), sa’atun naum (Isya’), dan sa’atul layl
(tengah malam/tahajud).23

Kristen Ortodoks Syiria (KOS) ini menyusup ke tengah masyarakat
Islam, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyerupai Islam seperti:
1. Mengadakan Musabaqoh Tilawatil Injil (MTI) dengan menggunakan

Alkitab/Injil berbahasa Arab. (Mirip MTQ Islam)
2. Mengadakan acara rawi dan shalawatan. (Mirip pembacaan/pengajian

syarah hadits)
3. Mengadakan acara Nasyid, bahkan namanya Islami “Amin Albarokah“

& Qasidah Kristen. (Lirik arab berisi injil)
4. Untuk menjadi pengikut KOS, jama’ah harus menjalani pembaptisan

“Abuna Abraham Oo Men”24

5. Terlihat sangat santun & membiasakan berbahasa Arab (Ana, Antum,
Syukron, dsb)

6. Membudayakan kaligrafi Kristen.25

Sebetulnya jika kaligrafi itu hanya diperuntukkan bagi umat Kristen, hal
itu menjadi wajar dan baik-baik saja. Namun bila gejalanya seperti “sengaja
dicampur” dengan kaligrafi Islam, hal itu menjadi memunculkan pertanyaan,
mengapa demikian? Seolah-olah memang sengaja menjebak umat Islam yang
“kurang/tidak cermat” terhadap kaligrafi, sehingga secara tidak disadari
kaligrafi Injil masuk ke rumah umat Islam, atau memang hal ini menjadi satu
pola baru dari misi Kristen di Indonesia. Inilah yang meresahkan umat Islam.

23 www.globalmuslim.web.id, 1 Juli 2013.
24 Pemimpin tertinggi KOS adalah Patriakh, yang sekarang dipegang oleh Patriakh

Mar Ignatius Zakka I Iwas di Suriah. Berdasarkan Konstitusi 1991, KOS terdiri atas 20
keuskupan yang tersebar di seluruh dunia. Di bawah uskup ada Abuna (pemimpin).
KOS di Indonesia belum sampai ke tingkat Abuna, karena belum mempunyai gereja.
Yang ada baru sebatas Syekhul Injil (penginjil). Itu sebabnya, untuk menjadi penganut
KOS di Indonesia terlebih dulu dilakukan proses pembaptisan oleh Abuna Abraham
Oo Men di Singapura.  www.kistenkritis.blogspot.com/2011/01/sekte-kristen-
kanisah-ortodoks-syria, 1 Juli 2013.

25 www.globalmuslim.web.id, 1 Juli 2013.
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Hal lain yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kaligrafi itu dalam
bahasa Arab yang tidak populer di kalangan umat Kristen, tapi sangat populer
kalangan umat Islam, dan dari segi tampilan kaligrafi itu sangat mirip dengan
kaligrafi Islam? Lain halnya jika kaligrafi Kristen itu berada di Timur Tengah
atau dunia Arab yang ada pemeluk agama Kristennya, walaupun minoritas,
misalnya di Lebanon, Syiria, Palestina, dan Mesir.

D. Kaligrafi di Rumah Umat Islam dan Kristen

Setelah menyelami sejarah dan perkembangan singkat kaligrafi di dunia
Islam pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, pada bagian ini akan
dipaparkan keberadaan kaligrafi di rumah-rumah umat Islam dan Kristen.
Untuk keperluan itu, penulis telah melakukan “penelitian kecil-kecilan” dengan
melibatkan sejumlah responden.26 Berikut ini pencermatan dari pernyataan-
pernyataan responden terkait dengan keberadaan kaligrafi, khususnya kaligrafi
Islam dan Kristen di rumah-rumah umat Islam dan Kristen.
1. Frekuensi keberadaan kaligrafi Islam dan Kristen

Kaligrafi Ayat Alquran yang paling sering dipasang di rumah adalah Ayat
Kursi atau ayat ke 255 dari Q.S. al-Baqarah. Disusul kemudian oleh
kaligrafi Asmaul Husna, baik Asmaul Husna dalam jumlah yang lengkap
ataupun sebagian dari jumlah itu. Dalam bentuk surat Alquran, surat al-
Fatihah menempati urutan berikutnya. Surat-surat lain yang juga dipasang
adalah Q.S. Yasin, Q.S. al-‘Alaq (96): 1-5 dan Q.S. al-Hajj (22): 34. Ada
juga kaligrafi berupa potongan-potongan ayat Alquran yang diambil dari
bagian penutup suatu ayat atau potongan ayat yang mempunyai penekanan
pada konsep/topik tertentu.

Sementara itu kaligrafi Kristen yang berasal dari ayat-ayat Injil antara
lain: Matius 5: 44, Matius 11: 28 – 30, Matius 6: 9 – 13. Kaligrafi lainnya
adalah: Yohanes 3: 16, Yohanes 1: 9, 1 Samuel 16:7, Kolose 1: 2, Efesus
2: 4-5, Ibrani 4: 12, Kisah para Rasul 14 : 22, Yakobus 4: 6, Yehezkiel 36:
26, Yohanes 3: 327

26 Responden dalam penelitian ini adalah (bukan nama asli): Santoso, Rusli,
Effendi, Mardi, Jamilah, Umi, Rahma, Abdullah, Mawar, Rahmat, Joni, Budi.

27 Ayat-ayat dalam kaligrafi  bersumber dari Injil di atas dapat dilihat dalam http:/
/www.gksbsjambi.blogspot.com/2011/11/kaligrafi-kristen.html, 19 Juni 2013. Dalam
laman ini ditampilkan kaligrafi ayat-ayat Injil yang indah.



162 Religi, Vol. IX, No. 2, Juli 2013: 151-173

2. Bentuk-bentuk kaligrafi Islam dan Kristen
Kaligrafi-kaligrafi Islam yang dipasang biasanya berupa tulisan indah tanpa
disertai terjemahan, ada juga beberapa yang disertai terjemahan. Ada
juga kaligrafi yang menampilkan ayat Alquran dalam formasi khusus.
Dengan bentuk yang demikian maka tampak bahwa yang lebih menonjol
dari kaligrafi tersebut adalah unsur seninya, daripada sebagai alat
pemahaman terhadap ayat Alquran.

Berikut ini contoh-contoh kaligrafi Islam yang bersumber dari Alquran:

        

Kaligrafi Asma’ul Husna Kaligrafi Ayat Kursi (al-Baqarah: 255)

Kaligrafi Surat al-‘Alaq ayat 1-5

            

Kaligrafi Basmalah Kaligrafi surat al-Fatihah
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Kondisi kaligrafi yang tanpa terjemahan ini masih terhitung
“lumayan”, karena masih mudah dibaca. Hal ini mengingatkan pada
banyak tulisan kaligrafi yang ditulis dengan tingkat “keindahan” yang
tinggi sehingga menjadi tulisan yang rumit dan susah untuk dibaca.
Adapun terkait dengan kaligrafi Kristen yang berasal dari Injil berbahasa
Arab kebanyakan tanpa terjemahan, namun ada beberapa yang dilengkapi
dengan transliterasinya di bagian bawah atau melingkari kaligrafi itu,
misalnya :

       

Matius 5: 44 – 45 Matius 11: 28 – 30

         

Efesus 2 : 4 -5 Ibrani 4 : 4 – 5
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Arti Efesus 2 : 4-5 di atas adalah sebagai berikut: “Tetapi Allah
yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang
dilimpahkan-Nya kepada kita, 5) telah menghidupkan kita bersama-sama
dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita-
oleh kasih karunia kamu diselamatkan”.28

Adapun arti Ibrani 4:12 adalah “Sebab firman Allah hidup dan
kuat dan lebih tajam dari pada pedang bermata dua manapun; ia menusuk
amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum;
ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.”29

        

1 Samuel 16: 7 Kolose 1: 2

Arti 1 Samuel 16: 7 di atas adalah “...; manusia melihat apa yang di
depan mata, tetapi TUHAN melihat hati.” Adapun arti Kolose :1: 2
yaitu “...Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, menyertai
kamu.”30

         

Kisah Para Rasul 14: 22 Yakobus 4: 6

28 “Alkitab Online Kristiani Indonesia,” dalam www.jesoes.com, 19 Juni 2013.
29 Ibid.
30 Ibid.
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Kisah Para Rasul 14: 22 tersebut berarti “Di tempat itu mereka menguat-
kan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di
dalam iman, dan mengatakan, bahwa untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah
kita harus mengalami banyak sengsara.” Sedangkan, Injil Yakobus 4: 6 berarti
“Tetapi kasih karunia, yang dianugerahkan-Nya kepada kita, lebih besar dari
pada itu. Karena itu Ia katakan: “Allah menentang orang yang congkak, tetapi
mengasihani orang yang rendah hati.”31

       

Yehezkiel 36 : 26 Yohanes 3 : 3

Yehezkiel 36: 26 di atas berarti: “Kamu akan Kuberikan hati yang baru,
dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu
hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat” dan Yohanes 3: 3
mempunyai arti “Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada-Nya,
menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci.”32

           

Yohanes 3 : 16 1 Yohanes 1: 9

31 “Alkitab Online Kristiani Indonesia,” dalam www.jesoes.com, 19 Juni 2013.
32 Ibid.
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Kaligrafi di atas adalah injil Yohanes 3: 16 yang artinya “Karena
begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan
Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.” Adapun 1 Yohanes
1: 9 memiliki arti “Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan
adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan
kita dari segala kejahatan”.33

3. Letak Kaligrafi Dipasang
Kebanyakan kaligrafi-kaligrafi Islam tersebut dipasang di ruang tamu,
kemudian ruang keluarga, juga ruang-ruang yang lain seperti ruang sholat
(mushalla), ruang tidur dan ruang perpustakaan pribadi. Dari sisi tempat
memasang kaligrafi di atas dapat diambil kesan bahwa kaligrafi tersebut
merupakan pelengkap ruangan untuk memberi sentuhan seni yang artistik
pada interior rumah tersebut. Kaligrafi-kaligrafi Kristen, ternyata tidak
jauh berbeda penempatannya dengan kaligrafi Islam.

4. Pengetahuan tentang keutamaan (fadhilah) ayat/surat Alquran dan ayat
Injil yang dipasang.
Pemaparan tentang hal ini penting dilakukan, mengingat kemungkinan
adanya kaitan dengan motivasi memasang kaligrafi ayat/surat-surat
tertentu dari Alquran atau Injil. Dari pernyataan responden didapat data
bahwa ternyata banyak yang tidak tahu keutamaan (fadhilah) dari ayat/
surat yang dipasangnya. Ada beberapa responden yang yang menyatakan
sedikit tahu tentang keutamaan (fadhilah) ayat/surat yang dipasangnya.
Ternyata pengetahuan mereka tidak berasal dari sumber yang dapat
dipertanggungjawabkan (Hadis), sehingga yang timbul adalah
pengetahuan yang “salah kaprah”. Yang menyatakan tahu-pun ternyata
pengetahuannya masih kurang tepat, bila dikembalikan kepada hadis yang
menginformasikan tentang keutamaan ayat/surat Alquran. Hal ini terlihat
dalam pernyataan responden tentang keutamaan dari Ayat Kursi. Mereka
menyatakan keutamaannya adalah supaya terjaga dari godaan setan,
tenteram dan aman dari gangguan setan, serta menjaga keluarga dari
orang atau makhluk lain yang akan berbuat jahat.

Pengetahuan tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi ada satu hal
prinsip yang mereka lupakan bahwa dalam keadaan bagaimana ayat Kursi
itu memiliki keutamaan (fadhilah) atau fungsi? Dari pendapat mereka

33 “Alkitab Online Kristiani Indonesia,” dalam www.jesoes.com, 19 Juni 2013.
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terkesan bahwa bila suatu rumah sudah “terdapat” ayat Kursi, maka
rumah tersebut aman dari setan. Kata “terdapat” dipahami oleh mereka
bahwa dengan pemasangan tulisan/kaligrafi ayat Kursi sudah cukup bisa
untuk mengusir setan. Padahal dalam hadis dinyatakan bahwa keutamaan
ayat Kursi bisa mengusir setan adalah ketika dibacakan,34 bukan sekedar
dipasang. Mungkin mereka terpengaruh oleh film Dracula atau Vampire
yang selalu kalah bila berhadapan dengan simbol Salib, kemudian mereka
“menyamakan” ayat Kursi dengan simbol Salib.

Melihat ayat-ayat Injil yang dibuat dalam kaligrafi Kristen di atas,
ayat-ayat tersebut tidak memiliki keutamaan/khasiat khusus, namun isinya
memiliki posisi yang penting karena terkait dengan dasar-dasar teologi
Kristen. Mereka mengambil ayat-ayat tersebut kemudian membuatnya
sebuah kaligrafi yang indah kemudian dipasang di tempat strategis agar
mereka selalu ingat dengan ajaran-ajaran dasar dalam agama Kristen,
tentunya bila mereka tahu terjemah dari kaligrafi tersebut.

5. Motivasi memasang kaligrafi ayat/surat Alquran dan injil di rumah
Membicarakan tentang motivasi seseorang memasang kaligrafi di
rumahnya berarti membicarakan sisi dalam dari keberadaan kaligrafi di
rumah-rumah umat Islam. Penulis mencoba memetakan beberapa
motivasi umat Islam memasang kaligrafi, yaitu a) untuk selalu mengingat
isi ayat/surat Alquran, b) untuk memperoleh keutamaan ayat/surat
Alquran, c) ayat/surat tersebut berfungsi khusus, misal: tolak bala’,
perlancar rizki, enteng jodoh, d) memberi ciri rumah seorang Muslim, e)
sekedar hiasan rumah, f) motivasi lain yang sangat spesifik dan personal.35

34 Ada beberapa Hadis tentang keutamaan ayat Kursi, antara lain sebagaimana
berikut: “Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah menugaskan aku untuk menjaga
zakat pada bulan Ramadhan, maka datanglah seorang yang menyodorkan makanan
lantas aku mengambilnya,  maka aku berkata: sungguh kamu akan aku laporkan kepada
Rasulullah. Orang itu kemudian berkata: Apabila kamu akan mendatangi tempat
tidurmu maka bacalah ayat Kursi niscaya kamu akan selalu dalam penjagaan, dan tidak
akan mendekat kepadamu setan hingga masuk waktu subuh. Nabi bersabda: benar
kamu, dan dia adalah pendusta, itulah setan”.(HR. Bukhori). Lihat: Athiq bin Ghaits
al-Balady, Keutamaan-keutamaan Alquran menurut Hadis-Hadis Rasulullah saw, terj. Zainul
Muttaqin (Semarang: Toha Putera, 1993), 104; Lihat juga Fadhl Ilahi, Fadhilah dan
Tafsir Ayat Kursi, terj. Abu al-Hasan (Yogyakarta: Mkatabah al-Hanif, 1998), 13-30.

35 Pemetaan motivasi tersebut berasal dari rangkuman pendapat dari para
responden.
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Motivasi a) untuk selalu mengingat isi ayat/surat Alquran, dapat dikatakan
sebagai motivasi yang ideal, yaitu seseorang memasang kaligrafi ayat Alquran
agar selalu ingat pada isi dari ayat/surat Alquran. Dengan memasang kaligrafi
dan sering melihatnya diharapkan seseorang akan disegarkan ingatannya akan
isi ayat/surat tersebut. Harapan lebih jauh, setelah ingat akan dilanjutkan dengan
usaha menjadikan pedoman dalam bentuk pengamalan dalam hidup sehari-
hari.

Permasalahannya adalah untuk dapat memedomani ayat-ayat Alquran
dibutuhkan pengetahuan tentang ayat tersebut, minimal terjemahannya.
Sementara banyak tulisan kaligrafi yang dipasang tanpa terjemahan, masih
ditambah lagi pengetahuan si pemasang tentang (terjemahan) ayat masih berada
pada taraf minimal. Keadaan ini tentu akan menjadi bahan penelitian yang
menarik untuk melihat hubungan antara ayat-ayat yang dipasang dengan
pengetahuan orang tersebut tentang isi ayat dan perubahan perilaku yang
ditimbulkannya.

Motivasi b) untuk memperoleh keutamaan ayat/surat Alquran, menurut
hemat penulis termasuk kategori yang “salah kaprah”, karena ingin mendapatkan
keutamaan dari ayat/surat Alquran tertentu tanpa tahu pasti cara mendapatkannya
dan menganggap benar apa yang telah dilakukannya. Untuk contoh ke-salah
kaprah-annya bisa dilihat dalam bagian tulisan sebelum ini.

Ada bentuk lain dari upaya mendapatkan keutamaan ayat/surat Alquran
yang lebih “mendekati benar” namun tetap kurang tepat, yaitu hanya membaca
ayat/surat Alquran tertentu dibarengi dengan sikap kurang peduli dengan ayat/
surat yang lain. Misalnya seseorang hanya membaca surat Yasin setiap malam,
tanpa pernah membaca surat-surat yang lain. Hal ini dilakukan karena mengacu
kepada keutamaan-keutamaan yang ada pada surat tersebut.36

Orang itu sudah merasa membaca seluruh Alquran dengan cukup
mewakilkan pada satu surat tersebut. Sikap ini seakan “membonsai” Alquran
yang 114 surat dengan 1 surat saja. Pertanyaannya, lalu surat-surat yang lain di
kemanakan, dan untuk apa harus ada 114 surat kalau 1 surat saja sudah cukup?

36 Keutamaan surat Yasin terdapat dalam beberapa hadis, di antaranya sebagaimana
berikut: “Telah menceritakan kepada kami Mu’tamir dari bapaknya, ia berkata:
Barangsiapa membaca Yasin setiap malam karena mengharapkan pahala dan keridhoan
Allah SWT, maka ia akan diampuni dosanya. Dan ia telah menyampaikan kepadaku
bahwa sesungguhnya ia sebanding dengan seluruh Alquran”. (HR. al-Darimi). Lihat
Athiq bin Ghaits al-Balady, Keutamaan-keutamaan Alquran menurut Hadis-Hadis Rasulullah
saw, terj. Zainul Muttaqin (Semarang: Toha Putera, 1993), 146.



169Muh. Hidayat Noor, Kaligrafi Dalam Rumah Umat Islam dan Kristen di Indonesia

Motivasi c) ayat/surat tersebut berfungsi khusus, misalnya untuk tolak
bala’, perlancar rizki, enteng jodoh, mirip dengan motivasi b) untuk mem-
peroleh keutamaan ayat/surat Alquran, namun tingkat “kesalahannya” lebih
banyak karena ada anggapan bahwa keberadaan ayat/surat Alquran tersebut
dapat membantu seseorang lepas dari bala’ atau dapat memenuhi kebutuhan-
nya secara tidak “wajar”. Biasanya ayat/surat yang berfungsi khusus seperti
ini berada dalam formulasi khusus pula, atau ada tambahan unsur-unsur lain,
misalnya huruf-huruf hijaiyah atau angka-angka tertentu dalam kotak-kotak
atau segitiga, yang sebetulnya bentuknya lebih mirip mantra37 daripada kaligrafi
yang bernilai seni. Sebetulnya ada responden yang di rumahnya terdapat ayat/
surat dalam formulasi khusus seperti ini, namun ia menyatakan bahwa tidak
ada maksud lain dalam memasang kaligrafi itu selain sebagai hiasan saja,
walaupun di bawah kaligrafi itu jelas tertulis “khasiat” dari formulasi ayat/
surat tersebut.38

Motivasi d) memberi ciri rumah seorang Muslim. Seseorang perlu
membangun jati diri atau ciri yang khas, baik itu yang menempel pada dirinya
atau barang-barang yang dimilikinya. Dengan memasang kaligrafi ayat/surat
Alquran di rumah akan membangun sebuah ciri bahwa rumah itu adalah milik
atau dihuni oleh seorang Muslim.39 Pemasangan kaligrafi tersebut bisa dilakukan
di dalam rumah sebagai bagian dari interior rumah ataupun di luar rumah

37Seseorang yang menjadikan ayat-ayat Alquran sebagai azimat, jampi-jampi atau
mantera dengan jalan menulis dan menggantungkan tulisan itu untuk menolak bahaya
(bala’) atau untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya, tidaklah sesuai dengan
keagungan Alquran. Islam melarang untuk berlindung dan berkeyakinan terhadap hal
itu. Ahmad Syarbashi, Dimensi-dimensi Kesejatian Alquran, terj. Ghazali Mukri dan Ruslan
Fariadi (Yogyakarta: Penerbit Ababil, 1996), 29.

38 Penulis sempat melihat sebuah kaligrafi yang berada di rumah responden
Abdullah.

39 Lukisan atau hiasan kaligrafi merupakan salah satu unsur pembentuk Rumah
Islami dalam arti rumah yang kondusif untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt,
hablun min Allah. Konsepsi arsitektur rumah muslim hendaknya berlandaskan pada
ajaran Islam: hablun min Allah, hablun min al-Nas, dan hablun min al-‘alamin. Hablun min
an-nas, dapat diciptakan dengan membangun rumah dengan ruang yang cukup kepada
penghuninya untuk saling berinterkasi, juga ada akses berinteraksi dengan tetangga di
sekitar rumahnya. Hablun min al-‘alamin, dapat diciptakan dengan membangun rumah
dengan mempertimbangkan keselarasan dengan alam dan lingkungan, tidak merusak-
nya demi sebuah rumah. Zein Moedjijono W.P., “Dari Rumah Sekuler menuju Rumah
Islami,” dalam Yustiono, dkk., Islam dan Kebudayaan di Indonesia: Dulu Kini dan Esok
(Jakarta: Yayasan Festifal Istiqlal, 1993), 306-317.
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sebagai pelengkap eksterior rumah. Dengan menempatkan kaligrafi sebagai
eksterior rumah akan lebih mudah dikenali bahwa rumah tersebut dihuni oleh
orang Muslim, daripada memajangnya sebagai interior rumah. Hal ini mirip
dengan ciri rumah orang yang beragama Kristen yang sejak dari luar sudah
jelas karena ciri kekristenannya tampak dari eksterior rumahnya, biasanya
terletak pada ventilasi udara yang berbentuk simbol palang salib.

Memasang kaligrafi sebagai hiasan interior maupun eksterior rumah
memang dapat menjadi ciri dari penghuninya. Namun ternyata tidak semua
orang menganggap penting pemberian ciri tersebut, karena ada yang
memasang kaligrafi di rumah sekadar sebagai hiasan rumah, sebagaimana
motivasi e). Mereka menempatkan kaligrafi di rumah sama dengan ketika
menempatkan lukisan-lukisan atau foto keluarga di dinding rumahnya, tidak
mengistimewakannya, semua sekedar untuk memperindah suasana ruangan.

Hal ini mungkin terjadi karena pemilik memiliki motivasi f), motivasi
lain yang sangat spesifik dan personal, seperti pernyataan seorang responden
bahwa pemasangan kaligrafi di rumahnya karena ia senang pada keindahan
kaligrafi Arab. Ia tidak begitu peduli dengan terjemah atau isi dari kaligrafi
tersebut, karena yang menjadi perhatian utamanya adalah sisi keindahannya.
Ia juga tidak peduli apakah kaligrafi itu berupa ayat/surat Alquran atau bukan,
karena yang ia senangi adalah semua kaligrafi Arab, tidak melulu yang berasal
dari ayat Alquran.40

Terlepas dari semua motivasi orang memasang kaligrafi di rumahnya,
ada sebuah fenomena yang menarik untuk dicermati yaitu ada satu responden
yang menyatakan bahwa di rumahnya tidak ada kaligrafi yang ia pasang sebagai
hiasan. Ia menyatakan bahwa untuk menghias rumah dengan Alquran bukan
dengan cara menempelkan atau memasang tulisan kaligrafi ayat/surat Alquran,
tetapi dengan membacanya, bertadarrus Alquran seperti yang diperintahkan
Nabi Saw dalam hadisnya. Kegiatan membaca, bertadarrus Alquran inilah
yang dilakukannya bersama keluarga secara rutin.

Dari paparan di atas terlihat bahwa keberadaan kaligrafi yang memuat
tulisan ayat/surat Alquran di rumah-rumah orang Muslim ternyata memiliki
“cerita” sendiri-sendiri yang sangat menarik untuk diteliti lebih jauh. Begitu
juga sebaliknya, ketiadaan kaligrafi di rumah seorang Muslim ternyata juga
memiliki “cerita” yang tak kalah menariknya untuk dikaji lebih dalam. Tidak
jauh berbeda dengan umat Kristen, umat Kristen memiliki kepercayaan, bahwa

40 Pendapat ini berasal dari responden bernama Rusli.
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membaca, merenungkan dan menerapkan Alkitab atau Injil itu memiliki banyak
manfaat bagi mereka, yaitu :
a) Alkitab menolong manusia mencegah berbuat dosa (II Timotius 3:16). 
b) Alkitab membimbing langkah manusia (Mazmur 119:92).
c) Alkitab memberikan sukacita kepada manusia (Mazmur 119:105).
d) Alkitab memberikan hikmat kepada manusia (Mazmur 119:99).
e) Alkitab memberikan damai sejahtera kepada manusia (Mazmur 119:165).
f) Alkitab memulihkan hubungan manusia dengan TUHAN (Mazmur

119:176).41

Hasil riset yang dilakukan oleh Prof. Dr. Jeffrey Leven dan Dr. David
Larsen, menemukan bahwa apabila orang membaca Alkitab secara teratur,
bukan saja baik bagi jiwanya, tetapi juga baik bagi tubuhnya. Mereka melakukan
penelitian terhadap lebih dari 500 orang selama berbulan-bulan. Selain itu,
juga ditemukan bahwa dari mereka yang membaca Alkitab secara teratur
beberapa hal berikut ini:
a) Mempunyai tekanan darah lebih rendah,
b) Tingkat depresinya lebih rendah,

41Manfaat membaca Alkitab ini banyak dijumpai dalam berbagai laman, di
antaranya www.gbihog.com, 23 Juni 2013. Sumber lain menyebutkan, bahwa  membaca
dan mempelajari Alkitab ada 10 manfaat, yaitu:

a. 2 Timotius 3:15; Matius 4:4 agar membawa pada jalan Keselamatan,
b. 1 Yohanes 5:13, Roma 5:9-10, 8:1 yaitu meyakinkan kita akan keselamatan

yang sudah kita terima,
c. 1 Yohanes 2:14 untuk menjadikan kita orang Kristen yang kuat sebab Alkitab

adalah gizi rohani yang harus dimakan. Alkitab disebut air susu, roti, makanan
keras dan madu dalam 1 Pet 2:2, Ibr 5:13-14,

d. I Yohanes 5:14 agar memberikan keyakinan dan kuasa doa,
e. 1 Yoh 1:9 agar memberitahukan kita bagaimana menyucikan diri dari dosa,
f. Yohanes 15:11 supaya memberikan sukacita,
g. Mazmur 19:8-9 karena memberikan Kesehatan,
h. Yoh 16:33 agar menimbulkan Damai Sejahtera,
i. Maz 119:105 untuk membimbing kita dalam membuat keputusan-keputusan

dalam  kehidupan kita,
j. Mazmur 1:1-3; Yosua 1:8 karena menjamin keberhasilan.
Lihat www.dedewi jawa.wordpress.com/10-manfaat-mempelajari-alkitab

mengutip tulisan dari: Gmb. Alki F. Tombuku, Gembala GBIA Komunitas DEPOK.1
Juli 2013
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c) Lebih sedikit penderita penyakit jantung,
d)  Jarang yang kecanduan obat maupun alkohol,
e)  Jarang terjadi perpecahan dalam perkawinan, dan
f) Tingkat kesehatannya jauh lebih baik.42

Dalam rangka menggapai manfaat itulah umat Kristen pada umumnya
memasang kaligrafi dari kutipan ayat-ayat tertentu dari Injil atau Alkitab di
rumahnya, selain sebagai pemanis interior rumah.

E. Penutup

Seni kaligrafi merupakan seni yang yang mendunia dan dipraktekkan
banyak bangsa dengan berbagai agama, di antaranya adalah bangsa Arab,
Cina, Jepang, Korea, India, umat beragama Islam, Hindu, Budha dan Kristen.
Di dalam Islam seni kaligrafi memiliki sejarah yang panjang dan pernah
mencapai puncak kejayaannya. Kaligrafi Islam dipakai dalam hampir semua
alat bantu kehidupan manusia Muslim, antara lain: kitab suci, alat makan dan
minum, interior dan eksterior bangunan, bahkan perlengkapan perang. Selain,
seni kaligrafi memang memiliki nilai spiritualitas yang dalam karena berkaitan
dengan kesadaran, pemahaman, dan penghormatan terhadap teks suci yaitu
Alquran dan Injil dalam agama Islam dan Kristen.

Akan tetapi, telah terjadi pergeseran dalam memaknai seni kaligrafi di
kalangan umat Islam, yaitu dari sebuah karya seni yang “adiluhung” dengan
nilai spiritualitas yang dalam, menjadi seni yang terkesan “biasa-biasa saja”.
Hal ini, mungkin, terjadi karena perbedaan intensitas dalam berinteraksi dengan
Alquran. Salah satunya disebabkan oleh umat Islam tempo dulu sangat intens
berinteraksi dengan Alquran, sementara umat Islam saat ini baru memulai lagi
untuk intens berinteraksi dengan Alquran. Untuk itu, kajian tentang kaligrafi
pada umumnya, khususnya Kaligrafi Islam dan Kristen masih sangat terbuka
untuk dilakukan, apalagi kaligrafi yang terdapat dan berkembang di suatu
daerah dan telah bercampur atau terpengaruh oleh budaya lokal tentu akan
menjadi fenomena yang menantang untuk dikaji.

42 www.ernatambunan-motivation.blogspot.com/2009/11/pengaruh-membaca-
alkitab-bagi-kesehatan.html, 1 Juli 2013.
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