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BAB III 

SEJARAH PERKEMBANGAN KALIGRAFI 

3.1 Pengertian dan Sejarah Kaligrafi 

Secara etimologi, kata “kaligrafi” berasal dari bahasa Yunani, kaligraphia atau 

kaligraphos. Kallos berarti indah dan grapho berarti tulisan. Dengan demikian, kaligrafi 

mempunyai dua unsur, yakni tulisan (aksara) dan keindahan (nilai estetis). Dalam bahasa 

Arab, kaligrafi disebut khaṭ, yang berarti "dasar garis", "coretan pena", atau "tulisan 

tangan". Bentuk kata kerjanya adalah khatta yang berarti kataba (menulis) atau rasama 

(menggambar). Bahasa Arab mengistilahkan kaligrafi dengan kata khaṭ (tulisan atau 

garis), yang ditujukan pada tulisan yang indah (al-kitābah al-jamīlaḧ atau al-khaṭ al-

jamīl). Orang yang ahli dalam bidang ini disebut dengan al-khaṭ-ṭāṭ (calligrapher). 

Kaligrafi dalam arti “the art of penmanship” memang benar karena kecakapan menulis 

halus sebenarnya merupakan kecakapan menggunakan pena dalam menulis.
16

 

Dari segi terminologi, secara eksplisit dikemukakan oleh Syaikh Syamsuddīn al-

Afkanī (ahli kaligrafi) dalam kitabnya Irsyad al-Qasid pada bab Hasyr al-„Ulūm,
17

 “Khaṭ 

adalah ilmu yang memperkenalkan bentuk huruf tunggal, penempatannya, dan cara 

merangkainya menjadi tulisan atau apa yang ditulis dalam baris-baris (tulisan), 

bagaimana cara menulisnya dan (menentukan mana) yang tidak perlu ditulis, mengubah 

ejaan yang perlu digubah dan bagaimana mengubahnya.” Pengertian ini menjelaskan 

bahwa ilmu khaṭ mencakup tata cara menulis huruf, menyusun dan merangkainya dalam 

komposisi tertentu demi mencapai keserasian (harmony) dan keseimbangan 

(equilibrium) yang dituntut setiap karya seni. 

Dibandingkan dengan seni Islam yang lain, kaligrafi memperoleh kedudukan 

paling tinggi, dan merupakan ekspresi spirit Islam yang sangat khas. Oleh karena itu 

kaligrafi sering disebut sebagai "seninya seni Islam". Kualifikasi ini memang pantas 

karena kaligrafi mencerminkan kedalaman makna seni, yang esensinya berasal dari nilai 
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dan konsep keimanan. Yaqūt al-Musta‟tsimī, kaligrafer kenamaan pada masa Turki 

Usmani menyatakan bahwa keindahan kaligrafi bernuansa lebih dalam, yaitu keindahan 

rasa yang dimilikinya. Untuk itu, Yaqūt memberi batasan sebagai berikut, 

 اخلط هندسة روحانية وان ظهرت بآلة جسمانية
Kaligrafi adalah arsitektur rohani, walaupun terekspresikan melalui 

perabot kebendaan.
18

 

Oleh sebab itu, kaligrafi berpengaruh besar terhadap bentuk ekspresi seni yang 

lain atau dengan kata lain, terhadap ekspresi kultural secara umum. Hal ini diakui oleh 

para sarjana Barat yang banyak mengkaji seni Islam, seperti Martin Lings, Titus 

Burckhardt, Annemarie Schimmel, dan Thomas W. Arnold.  

Keistimewaan kaligrafi dalam seni Islam terlihat terutama karena merupakan 

suatu bentuk “pengejawantahan” firman Allah yang suci. Disamping itu, kaligrafi 

merupakan satu-satunya seni Islam yang dihasilkan murni oleh orang Islam sendiri, 

tidak seperti jenis seni Islam lain (seperti arsitektur, seni lukis, dan ragam hias) yang 

banyak mendapat pengaruh dari seni dan seniman non-muslim. Tidak mengherankan 

jika sepanjang sejarah, penghargaan kaum muslim terhadap kaligrafi jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan jenis seni yang lain.
19

 

Ada beberapa teori tentang awal mula sejarah munculnya kaligrafi, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Teori Taufīqī 

Munculnya teori ini bersumber dari penafsiran terhadap sumber-sumber Islam 

yaitu al-Qur‟an dan al-Sunnaḧ. Teori ini mengungkapkan bahwa bahasa Arab 

adalah pemberian dari Allah Swt. (taufīqī) kepada Nabi Adam As. dan Nabi-Nabi 

lainnya.
20

 Menurut Muhammad Ibn Yahyā al-Sulī dalam kitabnya Adab al-

Kitab, ia mengambil riwayat dari Ka‟ab bin al-Akhbār, Ibn „Abbās, dan Ibn Fāris 

bahwa yang membuat tulisan Arab, Suryani dan jenis tulisan lainnya adalah Nabi 
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Adam As. ia menulisnya diatas tanah dan memahatnya ketika bumi tenggelam 

karena banjir. Di dalam al-Qur‟an, dalil yang digunakan adalah pada Q.S. al-

„Alaq ayat 1-5 dan Q.S. al-Qalam ayat 1. Di dalam kedua surat tersebut 

disebutkan kata-kata iqra’ (bacalah) dan al-qalam (pena) yang menunjukkan 

bahwa kemampuan membaca dan menulis adalah pemberian dari Allah Swt.
21 

  

2. Teori Selatan 

Menurut teori ini, bahasa Arab bersumber dari masyarakat Himyar di wilayah 

Yaman, sebelah selatan Jazirah Arab. Bahasa ini berkembang seiring dengan 

luasnya wilayah negeri Saba‟ dan Himyar. Namun, tidak ada bukti fisik yang 

dijadikan rujukan, tetapi pernyataan para pelaku sejarah yang ditulis oleh para 

pakar Islam. Misalnya, al-Qalqasyandī, dikatakan dihadapan Abū Sufyān bin 

Umayyaḧ, paman Abū Sufyān bin Harb bahwa awal munculnya tulisan adalah 

dari Yaman.
22

 Ibn Khaldun memperkuat pendapat teori ini 

dalam muqaddimah, bahwa khaṭ Arab yang pertama dikenal adalah khaṭ Himyarī 

dan kemudian tersebar ke Hirah, Tha‟if dan Quraisy.
23

 

3. Teori Utara 

Teori  ini  juga  menganggap bahwa tulisan  Arab bukan semata-mata pemberian 

langsung dari Allah Swt, tetapi proses perkembangan yang dilakukan oleh 

manusia sendiri. Teori ini disebut juga dengan teori Hirah. 

Teori ini didukung oleh data-data  fisik yang berupa batu ukiran dengan tulisan 

model nabati. Teori ini didasarkan atas riwayat Ibn „Abbās bin Hisyam tentang 

cerita al-Balazarī mengenai tiga orang dari kaum Thay‟ di Baqqah, Maramir bin 

Murraḧ, Aslām bin Sadraḧ, dan‟Amir bin Jadraḧ. Mereka mengukir huruf 

hijaiyah dengan model tulisan suryani, balok, dan latin.
24

 

4. Teori Baru 

Teori ini banyak digunakan oleh kalangan peneliti. Menurut teori ini, tulisan 

Arab berasal dari al-Anbāt (Nabatea). Mereka adalah masyarakat Arab yang 
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berada dibawah pengaruh peradaban dan budaya Aramic. Dimana bahasa yang 

digunakan adalah perpaduan antara bahasa Arab dan bahasa Aram. Pusat 

pemerintahannya berada di Batrah. Oleh karena itu tulisannya disebut 

tulisan Aram.
25

 

3.2 Perkembangan Seni Kaligrafi  

Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab kurang terbiasa membaca dan menulis. 

Mereka lebih menyukai tradisi menghafal. Syair, nama silsilah, transaksi, atau perjanjian 

disampaikan dari mulut ke mulut tanpa dicatat. Hanya beberapa kalangan tertentu, 

seperti kalangan bangsawan Arab, yang menguasai keterampilan membaca dan menulis. 

Sampai pada masa awal Islam, yakni zaman Rasulullah Saw. dan Khulafā‟ al-Rāsyidīn 

(Khalifah Abu Bakar al-Siddīq, „Umar bin Khaṭṭāb, „Usman bin „Affān, dan „Ali bin Abī 

Ṭalib; 632-661), corak kaligrafi masih kuno dan mengambil nama yang dinisbahkan 

kepada tempat tulisan dipakai, seperti Makkī (tulisan Mekkah), Madanī (tulisan 

Madinah), Hijazī (Hijaz), Anbarī (Anbar), Hirī (Hirah), dan Kufī (Kufah). Kufī 

merupakan yang paling dominan dan satu-satunya kaligrafi yang "dirajakan" untuk 

menulis mushaf (kodifikasi) al-Qur‟an sampai akhir kekuasaan Khulafā‟ al-Rasyidūn. 

Islam menghendaki orang Islam belajar menulis pada masa ini, sebagian sumber-

sumber sejarah menyebutkan bahwa ada tujuh belas laki-laki dan tujuh wanita yang bisa 

menulis di Mekkah saat itu, dan sebagian sumber lain menyebutkan terdapat empat 

puluh dua orang penulis. Rasulullah Saw. telah memerintahkan kepada para tawanan 

perang Badar untuk mengajari kaum muslimin menulis. Sehingga muncullah para 

sahabat yang ahli dalam menulis atau melakukan pencatatan ayat-ayat al-Qur‟an, seperti 

Zaid bin Tsābit, „Ali bin Abī Thalib, dll. Pada masa-masa awal Islam mulai berkembang 

jenis khaṭ al-Hairī, al-Anbarī, dan al-kufī. Selanjutnya jenis khaṭ ini pun berkembang 

pada masa Umayyah.
26

  

1. Periode Umayyah (661-750)  

Memasuki zaman kekhalifahan Bani Umayyah (661-750), mulai timbul 

ketidakpuasan terhadap khaṭ kufī yang dianggap terlalu kaku dan sulit digoreskan. Lalu 

mulailah pencarian bentuk lain yang dikembangkan dari gaya tulisan lembut (soft 
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writing) non-kufī, sehingga lahirlah banyak gaya. Jenis khat yang terpopuler diantaranya 

adalah tumar, jalīl, nisf, suluts, dan sulutsain. Khalifah pertama Bani Umayyah 

Mu‟awiyah bin Abū Sufyan (661-680), adalah pelopor pendorong upaya pencarian 

bentuk baru kaligrafi tersebut.
27

  

Beberapa ragam kaligrafi awalnya dikembangkan berdasarkan nama kota tempat 

dikembangkannya tulisan. Dari berbagai karakter tulisan hanya ada tiga gaya utama 

yang berhubungan dengan tulisan yang dikenal di Makkah dan Madinah yaitu, 

mudawwar (bundar), mutsallats (segitiga), dan ti’im (kembar yang tersusun dari segitiga 

dan bundar). Dari tiga gaya tulisan ini pun, hanya dua yang diutamakan yaitu gaya kursif 

dan mudah ditulis yang disebut gaya muqawwar berciri lembut, lentur dan gaya mabsut 

berciri kaku dan terdiri goresan-goresan tebal (rectilinear). Dua gaya ini pun 

menyebabkan timbulnya pembentukan sejumlah gaya lain lagi diantaranya mail 

(miring), masyq (membesar) dan naskh (inskriptif). Gaya masyq dan naskh terus 

berkembang, sedangkan mail lambat laun ditinggalkan karena kalah oleh perkembangan 

kufī. Perkembangan kufī pun melahirkan beberapa variasi baik pada garis vertikal 

maupun horizontalnya, baik menyangkut huruf-huruf maupun hiasan ornamennya. 

Muncullah gaya kufī murabba’ (lurus-lurus), muwarraq (berdekorasi daun), mudhaffar 

(dianyam), mutarabits mu’aqqad (terlilit berkaitan) dan lainnya. Demikian pula gaya 

kursif mengalami perkembangan luar biasa bahkan mengalahkan gaya kufī, baik dalam 

hal keragaman gaya baru maupun penggunannya, dalam hal ini penyalinan al-Qur‟an, 

kitab-kitab agama, surat-menyurat dan lainnya.  

Diantara kaligrafer Bani Umayyah yang termasyhur mengembangkan tulisan 

kursif adalah Qutbaḧ al-Muharrir. Ia menemukan empat tulisan yaitu thumar, jalil, nisf, 

dan tsuluts. Keempat tulisan ini saling melengkapi antara satu gaya dengan gaya lain 

sehingga menjadi lebih sempurna. Tulisan thumar yang berciri tegak lurus ditulis 

dengan pena besar pada tumar-tumar (lembaran penuh, gulungan kulit atau kertas) yang 

tidak terpotong. Tulisan ini digunakan untuk komunikasi tertulis para khalifah kepada 
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para amīr dan penulisan dokumen resmi istana. Sedangkan tulisan jalīl yang berciri 

miring digunakan oleh masyarakat luas.
28

  

2. Periode ‘Abbāsiyah (750-1258)  

Gerakan perkembangan seni khat telah mencapai masa keemasan pada masa ini 

disebabkan motivasi para khalifah dan pedana menteri „Abbāsiyah, sehingga 

bermunculan kelompok para kaligrafer yang ulet dan jenius.
29

 

Gaya dan teknik menulis kaligrafi semakin berkembang terlebih pada periode ini 

semakin banyak kaligrafer yang lahir, diantaranya al-Dahhāk Ibn Ajlān yang hidup pada 

masa khalifah Abū „Abbās al-Ṣaffaḧ (750-754 M), dan Ishaq ibn Muhammad pada masa 

Khalifah al-Manṣūr (754-775 M) dan al-Mahdī (775-786 M). Ishaq memberi kontribusi 

yang besar bagi pengembangan tulisan suluts dan sulutsain dan mempopulerkan 

pemakaiannya. Kemudian kaligrafer lain yaitu Abū Yusuf al-Sijzī yang belajar jalīl 

kepada Ishaq. Yusuf berhasil menciptakan huruf yang lebih halus dari sebelumnya.  

Adapun kaligrafer periode Bani „Abbasiyyah yang tercatat sebagai nama besar 

adalah Ibn Muqlaḧ yang pada masa mudanya belajar kaligrafi kepada Al-Ahwal al-

Muharrir. Ibn Muqlaḧ berjasa besar bagi pengembangan tulisan kursif karena 

penemuannya yang spektakuler tentang rumus-rumus geometrikal pada kaligrafi yang 

terdiri dari tiga unsur kesatuan baku dalam pembuatan huruf yang ia tawarkan yaitu: 

titik, huruf alif, dan lingkaran. Menurut Ibn Muqlaḧ, setiap huruf harus dibuat 

berdasarkan ketentuan ini dan disebut al-khaṭ al-manṣūb (tulisan yang berstandar). Ia 

juga mempelopori pemakaian enam macam tulisan pokok (al-aqlām al-sittaḧ) yaitu 

suluts, naskhī, muhaqqaq, raihanī, riqaḧ’, dan tauqī’ yang merupakan tulisan kursif. 

Tulisan naskhī dan suluts menjadi populer dipakai karena usaha Ibn Muqlaḧ yang 

akhirnya bisa menggeser dominasi khaṭ kufī.  

Usaha Ibn Muqlaḧ pun dilanjutkan oleh murid-muridnya yang terkenal 

diantaranya, Muhammad Ibn al-Simsimānī dan Muhammad Ibn Asad. Dari dua 

muridnya ini kemudian lahir kaligrafer bernama Ibn Bawwāb. Ibn Bawwāb 

mengembangkan lagi rumus yang sudah dirintis oleh Ibn Muqlaḧ yang dikenal dengan 
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al-manṣūb al-fā’iq (huruf bersandar yang indah). Ia mempunyai perhatian besar terhadap 

perbaikan khaṭ naskhī dan muhaqqaq secara radikal. Namun karya-karyanya hanya 

sedikit yang tersisa hingga sekarang yaitu sebuah al-Qur‟an dan fragmen duniawi saja.  

Pada masa berikutnya muncul Yaqūt al-Musta‟simī yang memperkenalkan 

metode baru dalam penulisan kaligrafi secara lebih lembut dan halus lagi terhadap enam 

gaya pokok yang masyhur itu. Yaqūt adalah kaligrafer besar di masa akhir Daulah  

„Abbasiyyah hingga runtuhnya dinasti ini pada tahun 1258 M karena serbuan tentara 

Mongol.  

Pemakaian kaligrafi pada masa Daulah „Abbasiyyaḧ menunjukkan keberagaman 

yang sangat nyata, jauh bila dibandingkan dengan masa Umayyaḧ. Para kaligrafer 

Daulah „Abbasiyyaḧ sangat ambisius menggali penemuan-penemuan baru atau 

mendeformasi corak-corak yang tengah berkembang. Karya-karya kaligrafi lebih 

dominan dipakai sebagai ornamen dan arsitektur oleh Bani „Abbasiyyaḧ daripada Bani 

Umayyah yang hanya mendominasi unsur ornamen floral dan geometrik yang mendapat 

pengaruh kebudayaan Hellenisme dan Sasania.
30

 

3. Periode Lanjut (Pasca ‘Abbasiyyaḧ)  

Sementara itu di wilayah Islam bagian barat (Maghribi), yang mencakup negeri 

Arab dekat Mesir, termasuk Andalusia (Spanyol), pada abad pertengahan berkembang 

bentuk tulisan yang disebut khaṭ maghribī atau kufī Barat, terdiri atas cabang khaṭ 

Qairawani, Andalusī, Fasi dan Sudanī. Disini, telah dikembangkan pula suluts andalusī 

dan naskhī andalusī.  

Selanjutnya, pertumbuhan kaligrafi masuk ke tahap konsolidasi dan penghalusan 

untuk menghasilkan karya masterpiece di zaman kerajaan Islam Persia. Seperti 

Ilkhaniyyah (abad ke-13), Timuriyyah (abad ke-15), dan Safawiyyah (1502-1736), dan 

beberapa dinasti lain seperti Mamluk Mesir dan Suriah (1250-1517), Usmani Turki 

(Kerajaan Ottoman; abad ke-14-20) sampai kerajaan Islam Mughal India (abad ke-15-

16) dan Afghanistan. Di masa ini lahir karya besar yang menunjukkan puncak kreasi 

agung seniman kaligrafi sekaligus menjadi lambang semangat Islam.  
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Pada masa ini tumbuh gaya tulisan seperti farisi ta’liq, dan nasta’līq, ghubar, 

jalī, dan anjeh ta’līq, sikasteh, sikasteh ta’līq, tahriri, gubari ta’līq, diwanī, dan diwānī 

jalī (humayuni), gulzar, tugra, dan zulfi ‘arusy. Khusus di India muncul khaṭ behari, kufī 

herati, naskhī India, dan suluts India. Tokoh kaligrafi kenamaan di masa ini antara lain 

adalah Yahyā al-Jamalī (Ilkhaniyyah), „Umar Aqtā (Timuriyyah), Mir „Ali Tabrizī, dan 

„Imāduddīn al-Husainī (Safawiyyah), Muhammad bin al-Wahid (Mamluk), Hamdullah 

al-„Amāsi, Ahmad, dan Hasyim Muhammad al-Baghdādī (enam tersebut terakhir adalah 

Usmani Turki sampai Turki modern).  

Sekarang, sebagian dari gaya yang semula berjumlah ratusan telah pupus. Kini 

tinggal beberapa gaya yang paling fungsional di dunia Islam, yaitu naskhī, suluts, 

raihānī, diwanī, jalī, farisi, riq'ah dan kufī. Bahasa yang menggunakan kaligrafi Arab 

menurut catatan Dr. Muhammad Ṭahir Kurdī (penulis Mushaf Makkah al-Mukarramah 

dan pengarang kitab Tārīkh al-Khaṭ al-„Arabī) terdiri atas lima kelompok, yaitu 

kelompok bahasa Turki, kelompok bahasa Hindia (termasuk Pegon atau Melayu/Jawi), 

kelompok bahasa Persia, kelompok bahasa Afrika, dan yang kelima, khusus bahasa Arab 

itu sendiri.  

Kaligrafi kontemporer yang banyak dimuat dalam aneka media terus 

dikembangkan dalam bentuk kategori tradisional, figural, ekspresionis, dan simbolis, 

acap kali mendobrak batas gaya terdahulu. Hadir pula istilah “pemberontakan” atau 

“memberontak” yang menimbulkan keinginan ‘uzlah (memisahkan diri) dari bentuk 

baku dan klasik. Motif “pemberontakan” sering tampak: (1) Dalam pengolahan huruf 

yang menolah anatomi kaidah khaṭ seperti yang dirumuskan oleh Ibn Muqlaḧ, sehingga 

jenis khaṭ-nya tidak mudah lagi diidentifikasi; dan (2) Mempertahankan gagasan 

penggunaan khaṭ baku, namun menempatkannya dalam variasi pengolahan yang puspa 

ragam, sehingga sebuah karya “tidak hanya selesai pada huruf”, tetapi huruf 

dikombinasikan lebih erat dengan latar belakangnya untuk alasan penyatuan (wahdah).  

Di Indonesia, corak kontemporer seperti ini sering diistilahkan dengan kata 

“lukisan” kaligrafi untuk membedakannya dengan kaligrafi “murni” yang telah 

dibakukan sejak zaman Ibn Muqlaḧ. Baik corak kaligrafi murni maupun lukisan 
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kaligrafi beriringan dan dianut oleh para khaṭāṭ (penulis) dan seniman kaligrafi di 

Indonesia, yang menunjukkan apresiasi dan perhatiannya terhadap seni tersebut.
31

  

Di Indonesia sendiri gaya kufī ini terdapat di berbagai makam kuno, terutama 

yang imported, tetapi lebih lazim lagi kaligrafi gaya naskhī. Pada kaligrafi makam, 

selain memuat petikan-petikan ayat, basmalah, syahadat atau shalawat Nabi, kerapkali 

memuat nama si wafat berikut tahun wafatnya bahkan ada yang memuat silsilah. Seni 

kaligrafi Islam Nusantara, selain pada makam atau nisan, juga terdapat pada media lain 

sepeti deluang (lokal), kertas (impor), lontar, kayu, logam, kaca dan bahan lainnya. 

Bahkan pada perkembangannya kemudian, karya kaligrafi juga muncul melalui media 

kaca atau kanvas, dan juga batik.
32

  

3.2.1 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kaligrafi Berkembang Pesat  

Selain eratnya kaitan antara al-Qur‟an dan perkembangan gaya kaligrafi, ada 

beberapa faktor lain yang menyebabkan kaligrafi dapat berkembang pesat dan menyebar 

demikian merata di dunia Islam. Faktor tersebut mencakup tiga hal pokok:  

1. Pengaruh ekspansi kekuasaan Islam. Setidaknya ada tiga hal berkaitan dengan 

ekspansi kekuasaan Islam, yang setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw segera meluas 

jauh ke luar jazirah Arabia. Tiga hal tersebut adalah urbanisasi besar-besaran ke wilayah 

baru, pertemuan budaya antara Islam dan budaya wilayah taklukan, dan proses arabisasi 

pada wilayah tersebut.  

Pada masa Daulah Umayyah, wilayah taklukan Islam ke timur telah mencapai 

perbatasan Cina dan India, sementara ke Barat mencapai wilayah tepian Atlantik. 

Penaklukan wilayah ini segera diikuti oleh pengaturan administrasinya. Pada tahun 50 

H/670 M misalnya, Umayyah mendirikan kota Qairawan (di Tunisia sekarang), sebuah 

perkemahan permanen sebagai pertahanan. Pendirian kota seperti ini segera terjadi di 

berbagai wilayah taklukan lain pada abad berikutnya. Pada masa Umayyah misalnya, 

sebagai akibat perluasan wilayah taklukan, terjadilah mobilitas sosial dalam masyarakat 

Islam. Karenanya masyarakat Islam selama 50 tahun pertama dikenal sebagai 

masyarakat yang sangat dinamis, secara sosial maupun geografis. Orang Arab yang 
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berasal dari Jazirah Arabia menjadi komunitas yang paling banyak berpindah. Mereka 

berurbanisasi ke wilayah yang jauh, seperti Suriah, Mesir, Afrika utara, Mesopotamia 

atau ke Khurasan (Iran).  

Migrasi dan urbanisasi itu mau tak mau juga melibatkan kaum seniman dan 

budayawan muslim, memungkinkan terjadinya pertemuan budaya antara Arab (Islam) 

dan wilayah pusat kebudayaan seperti Mesopotamia, Bizantium, dan Persia. Hal ini 

berpengaruh besar bagi kekayaan dan kemajuan seni Islam. Satu hal yang tidak mungkin 

dikesampingkan dalam proses ini adalah arabisasi wilayah taklukan. Pada awal sejarah 

Islam, Daulah Umayyah merupakan pemerintahan yang menerapkan kebijakan 

administratifnya berdasarkan ide-ide kearaban. Ini mengakibatkan meluasnya pemakaian 

bahasa Arab dalam wilayah taklukan.  

Proses yang didukung oleh pemerintahan selanjutnya ini membawa bahasa Arab 

bukan saja sebagai bahasa liturgis, namun juga sekaligus kultural. Bahasa Arab akhirnya 

menjadi bahasa akademik dan kesusastraan. Di pihak lain, huruf Arab pun kemudian 

menjadi huruf untuk bahasa non-Arab, seperti bahasa Parsi, Urdu, Turki dan Melayu 

(Jawi). Kedua fenomena terakhir, berkenaan dengan pemakaian bahasa dan huruf Arab 

yang membawa pengaruh kuat dalam perkembangan kaligrafi, memunculkan beragam 

gaya dan teknik penulisan. Bahkan tidak jarang wilayah yang berbeda memunculkan 

model huruf yang berbeda pula, karena pengaruh corak budaya lokal.  

2. Peranan raja dan elit sosial. Pesatnya perkembangan kaligrafi Islam sangat erat 

kaitannya dengan dukungan dan fasilitas yang diberikan oleh raja dan kaun elite sosial, 

yang memungkinkan seniman muslim mengembangkan kreativitasnya. Dari catatan 

sejarah didapatkan banyak bukti tentang hal ini. Diceritakan bahwa gaya tulisan Tumar 

(lembaran halus daun pohon Tumar) diciptakan atas perintah langsung Khalifah 

Mu‟āwiyyaḧ (40 H/661 M-60 H/680 M). Gaya ini kemudian menjadi tulisan resmi 

pemerintahan Daulah Umayyah. Pada masa Daulah „Abbasiyyah dan pemerintahan 

berikutnya, perhatian istimewa terhadap kaligrafi semakin kuat. Kitab al-Fihrīts 

karangan al-Nadim (abad ke-10), sebuah karya monumental ensiklopedis yang pantas 

dijuluki rekaman peradaban dalam arti sesungguhnya, menunjukkan hal ini. Al-Nadim 

menyebutkan bahwa masa pemerintahan Khalifah Ma‟mun (197 H/813 M-218 H/833 

M) merupakan kulminasi perkembangan kaligrafi. Para penulis di masa itu aktif dalam 
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memperindah huruf Arab. Dukungan pihak istana terhadap pertumbuhan kaligrafi terus 

berlanjut pada kurun berikutnya di berbagai wilayah dunia Islam. Beberapa sultan 

Daulah Usmani di Turki dikenal sebagai ahli kaligrafi. Mereka bahkan tak segan belajar 

kaligrafi kepada penulis istananya.  

Kemudian pembukaan kota besar sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan 

Islam membawa pengaruh bagi tumbuhnya kaum elite tertentu di masyarakat. Ditunjang 

oleh berbagai pengaruh, baik pengaruh ekonomi (perdagangan) maupun kontak budaya, 

kaum elite sosial ini mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap karya seni. Benda 

seni seperti keramik bertuliskan kaligrafi, misalnya, sangat disukai oleh kaum ini. Pada 

masa itu muncul pengrajin non-muslim berkebangsaan Yunani dan Koptik, serta 

terdapat pula pengaruh produksi benda seni dari Cina.  

3. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan. Minat terhadap ilmu pengetahuan yang 

telah tumbuh sejak masa Daulah Umayyah mengalami perkembangan luar biasa pada 

masa berikutnya. Pada masa ini telah kertas telah ada yang dikenalkan oleh orang Arab 

dari Cina di Samarkand pada tahun 133 H/751 M. Seiring dengan munculnya kertas, 

maka berkembang pula kreasi manusia yang lebih leluasa. Pemakaian kertas segera 

meluas ke berbagai kota Islam dan merupakan salah satu sebab utama perkembangan 

tulisan kursif ornamental. Gaya kaligrafi yang telah ada sebelumnya seperti tumar, jalil, 

nisf, dan suluts yang betapa pun masih sangat sederhana, segera berkembang menjadi 

lebih halus, seperti khafīf al-suluts, khafīf al-sulusain, dan ri’asī. Tak lama kemudian 

muncul gaya lain yang dikenal sebagai enam gaya pokok kaligrafi awal (al-Aqlām al-

Sittaḧ), yaitu suluts, naskhī, muhaqqaq, raihani, riqa’h, dan tauqi'.
33

 

Seiring dengan berkembangnya zaman, aneka gaya kaligrafi juga mengalami 

perkembangan dengan munculnya berbagai pola dan bentuk serta media. Hal ini ditandai 

dengan munculnya trend-trend dalam kaligrafi kontemporer di dunia muslim, seperti 

tradisional, figural, ekspresionis, simbolis, dan abstraksionis murni.
34

  

Adapun konstribusi kaligrafi terhadap peradaban Islam dapat kita lihat dari 

beberapa aspek, yaitu:  
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1. Aspek religius, yaitu dakwah Islam melalui seni kaligrafi.  

Kaligrafi al-Qur‟an menyuarakan wahyu Islam dan sekaligus menggambarkan 

tanggapan orang-orang Islam terhadap pesan Ilahi. Titik-titik yang ditulis oleh 

menciptakan pola dasar surgawi tentang kaligrafi al-Qur‟an dan juga garis-garis 

serta kandungan-kandungan hukum alam yang tidak hanya membentuk ruang 

angkasa namun juga ruang arsitektur Islam. Melalui penulisan dan pembacaan 

huruf-huruf, kata-kata, dan ayat-ayat ini, manusia merasakan bahwa kalimat-

kalimat al-Qur‟an dalam bentuk kaligrafi bukan sekedar kalimat-kalimat yang 

memancarkan gagasan, namun juga memancarkan kekuatan dalam diri 

pembacanya.  

2. Aspek etika, yaitu kesadaran ritual keberagamaan.  

Melalui seni kaligrafi manusia dapat mengetahui hakekat yang maha kuasa. 

Nilai-nilai al-Qur‟an yang diaplikasikan oleh para kaligrafer dapat membawa 

para pembacanya memahami dan memaknai kehidupan sesuai dengan ayat-ayat 

yang tertulis dalam kaligrafi.
35

 

3.3 Sejarah Perkembangan Kaligrafi di Indonesia 

Seni menulis halus huruf Arab yang dikenal dengan khaṭ atau kaligrafi telah 

lama dikenal di tanah air, dan bahkan telah sangat mencapai usia yang sangat tua, setua 

sejarah Islam di negeri ini.  

Ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa bahasa Melayu telah menggunakan 

dua jenis tulisan India sebelum tulisan Arab diperkenalkan. Tulisan-tulisan tersebut ialah 

Pallawa (sansakerta) yang ditransformasikan ke huruf Jawa dan tulisan Nagari yang 

diperkenalkan oleh orang-orang Pala dari Bengal kira-kira pada abad ke-8 Masehi.
36

  

Mengenai masuknya huruf Arab (hijaiyyah) ke negeri Melayu yang akhirnya 

menggeser huruf-huruf terdahulu kemungkinan erat kaitannya dengan penyebaran 

agama Islam di Asia Tenggara yang dimulai pada abad XIII (13 M).
37

 Yang membawa 

agama Islam itu ialah saudagar-saudagar dari Gujarat. Mereka adalah orang-orang taat 
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dalam beragama dan meyakini bahwa menyebarkan agama Islam sebagai sebuah 

kewajiban. 

Akan tetapi, pendapat baru menyatakan bahwa agama Islam masuk pada abad ke-

7 Masehi. Pendapat terbaru ini adalah kesimpulan dari Seminar Sejarah Masuknya Islam 

ke Indonesia yang diadakan pada tanggal 17-20 Maret 1963 di Medan.
38

 Lengkapnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa menurut sumber yang kita ketahui bahwa Islam masuk ke Indonesia 

pada abad ke-7 M. 

2. Bahwa daerah pertama yang didatangi oleh Islam ialah, Pesisir Utara 

Sumatera dan setelah terbentuknya masyarakat Islam maka raja pertama 

Islam berada di Aceh. 

3. Dalam proses peng-islaman berikutnya orang Islam ikut aktif didalamnya. 

4. Bahwa penyiar Islam juga sebagai saudagar. 

5. Penyiaran dan perkembangan Islam berlangsung damai. 

6. Kedatangan Islam ke Indonesia membawa kecerdasan dan peradaban dalam 

membentuk pribadi bangsa Indonesia. 

Kedatangan agama Islam di Indonesia menyebabkan tersebarnya aksara Arab.
39

 

Aksara Arab tersebut tidak hanya digunakan untuk kepentingan naskah berbahasa Arab 

atau al-Qur‟an saja, tetapi juga untuk bahasa Melayu atau Indonesia yang disebut Pegon, 

huruf Jawi, atau huruf Melayu. Huruf ini digunakan sebagai medium pengajaran dan 

penulisan di sekolah dan pada penulisan kitab, terutama di pesantren. Pada panji yang 

dikibarkan pada saat terjadi peperangan antara kerajaan Muslim dan non-Islam di 

nusantara, kaligrafi turut dikibarkan dalam bentuk lafadz jalālaḧ “lā ilāha illallah 

Muhammadarrasūlullah”. Dengan demikian, ciri kenusantaraan kaligrafi Arab-Islam di 

Indonesia sejak semula telah diwarnai seni Islam yang memiliki ketinggian estetika dan 

bersifat ilahiah.
40

 

Beberapa bukti tentang kaligrafi paling kuno, sedangkan bukti-bukti kaligrafi 

yang lebih mutakhir diperoleh dari pelbagi sumber media seperti kitab-kitab atau 
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mushaf-mushaf al-Qur‟an tua atau naskah-naskah Islam yang ditulis pada kertas, lontar, 

dan deluang.
41

  

Perkembangan kreativitas seniman lokal Indonesia dalam kemampuan memahat 

seni kaligrafi pada batu nisan dengan hiasan dan ornamen lokal. Sejak abad ke-12 dan 

abad sesudahnya, muncullah kreativitas dari seniman Indonesia untuk memunculkan 

seni memahat dalam pembuatan kaligrafi dengang pelbagi gaya dan ciri arsitektur yang 

khas ini dapat dilihat pada arsitektur makam yang diistilah oleh Hassan Mu‟alif Ambary, 

peneliti dan pakar arkeologi juga sejarah Islam di Indonesia, sebagai tipe Aceh, tipe 

Demak, Bugis-Makassar, dan banyak tipe lokal lainnya. 

Pada abad ke-16 sampai abad ke-19, corak pahatan kaligrafi yang dibubuhi 

kalimat tauhid terlihat pada makam kuno di Goa Tallo Sulawesi Selatan, Bima, Ternate, 

dan Tidore. Bentuk torehan pada makam tersebut menggambarkan adanya perhatian 

lebih maju lagi kepada usaha untuk lebih memperoleh penampilan kaligrafi Arab di 

Maesan (makam tua).
42

 Di Aceh juga ditemukan makam-makam berkaligrafi dalam 

bentuk tulisan figural dan tulisan ”samar”. Bentuk-bentuk tersebut memperlihatkan 

adanya refleksi local genius Aceh yang muncul dalam bentuk seni kaligrafi Islam. 

Masyarakat Aceh berhasil menciptakan kaligrafi Islam yang bersifat figuratif yang 

menggabungkan antara pola-pola hias tradisional Aceh dengan bentuk kaligrafi figural 

yang muncul. Banyak pola hias tradisional yang menjiwai bentuk kaligrafi figuratif 

tersebut, antara lain adalah pola: bungong awan setangke, bungong aneu abie. Tulisan 

lain yang memperlihatkan adanya elemen local genius Aceh adalah pada tulisan 

”samar”. Sepintas lalu jenis tulisan ini seperti pola hias biasa saja, namun kalau dilihat 

lebih jauh ternyata merupakan kaligrafi yang merupakan hasil ”pembauran” antara 

hiasan Aceh dengan kaligrafi Islam, sehingga memunculkan suatu tulisan yang sangat 

samar. Kalimat yang dituliskan adalah berupa zikir B (Allâh- Allâh).
43 

Pada abad ke-18 sampai abad ke-20, kaligrafi tidak hanya lagi berpatokan pada 

makam, tetapi beralih pada kegiatan kreasi seniman Indonesia yang diwujudkan dalam 
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aneka media seperti, kertas, kayu, logam, kaca, dan medium lainnya. Mushaf al-Qur‟an 

tua umumnya ditulis diatas kertas deluang (kertas kasar, tebal, dan berwarna kuning). 

Adapun kertas murni yang bahannya hasil impor baru dipakai di Nusantara pada 

permulaan abad ke-17 atau paling tua pada pertengahan atau akhir abad ke-16. Karena 

itu al-Qur‟an yang memuat angka penulisan sangat tua sejauh ini adalah mushaf di 

Ternate dari tahun 1641. Mushaf tua ini antara lain tersimpan di beberapa masjid dan 

museum yang tersebar di Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Cirebon, D.I. 

Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
44

  

Pada abad ke-17 dan abad sesudahnya ada kecenderungan seniman Muslim untuk 

menggambarkan makhluk binatang atau wujud manusia (antropomorfik). Dengan 

mengolah susunan kaligrafi ayat al-Qur‟an, hadits, atau qaul ulama‟. Dalam konsepnya 

ini merupakan suatu karya kaligrafis dimana huruf-hurufnya disusun sedemkian rupa 

sehingga berwujud seperti makhluk hidup. Biasanya menggambarkan wujud macan atau 

manusia untuk melambangkan kepahlawanan „Ali bin Abi Thalib (macan „Ali). Karya 

seperti itu biasanya merupakan produk keraton seperti yang dihasilkan keraton Cirebon, 

Yogyakarta, Surakarta, atau Palembang.
45

 Sampai tahun 60-an corak kaligrafi berbentuk 

burak atau wayah masih sering ditemukan di daerah Sumatera dan Jawa. 

Berbeda dengan Timur Tengah yang menjadi pusat lahirnya kaligrafi Arab, 

Indonesia pada periode perintis tidak melahirkan corak kaligrafi khas Indonesia dan 

belum ada ahli kaligrafi atau seniman kaligrafi yang menonjol. Namun, ragam kaligrafi 

mengikuti sepenuhnya dan mewarisi gaya Timur Tengah yang dicirikan pada khaṭ kufī 

yang pada abad ke-10 sangat kaku menjadi lebih lembut dan ornamental, dengan tetap 

angular (kaku) sebagai karakter pokoknya. Tipe lain yang digunakan ialah suluts, 

naskhī, riq’aḧ, diwanī, dan tauqī’ sebagai tipe kursif yang populer pada masa awal 

pertumbuhan kaligrafi di Timur Tengah. Gaya kufī dan naskhī adalah tipe dominan yang 

digunakan untuk penulisan di makam dan naskah kuno.
46
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3.4 Fungsi Kaligrafi 

Sedyawati mengemukakan, kesenian dapat memiliki beberapa fungsi
47

 di dalam 

masyarakat, antara lain: sebagai penyaluran daya cipta, penyaluran kebutuhan rasa 

keindahan, sarana pencarian nafkah, sarana pembentukan rasa solidaritas kelompok, dan 

lain-lain.
48

 Fungsi-fungsi seni tersebut kadang kala muncul secara serentak, tetapi 

kadang kala hanya sebagian saja. Dalam hubungannya dengan kaligrafi masa kerajaan 

Aceh Darussalam, Herwandi
49

 mengemukan fungsi kaligrafi antara lain: sebagai media 

dan sarana ibadah dan dakwah, sebagai penyaluran kreatifitas seni, penghias, pernyataan 

identitas diri, dan status sosial seseorang; media komunikasi; alat meningkatkan dan 

perekat solidaritas kelompok; alat komunikasi; dan sumber pencarian nafkah. Dalam 

penelitian ini tidak dijumpai fungsi baru dari seni kaligrafi Islam masa Kerajaan Aceh 

Darussalam. Di sini akan dikemukan kembali fungsi-fungsi kaligrafi tersebut, sebagai 

berikut: 

1. Kaligrafi sebagai Media Ibadah dan Dakwah 

Menurut Salad setiap karya seni Islam selalu bertujuan untuk mengagungkan 

nama Tuhan.
50

 Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan kaligrafi seperti juga produk seni 

lainnya di dalam masyarakat muslim tak dapat dilepaskan dari unsur-unsur ibadahnya
 
 

dan dakwah. Bagi kaligrafer kegiatan menuliskan ayat-ayat Tuhan adalah Zikrullah
51

, 

kegiatan yang bergelimang pahala yangtak henti-hentinya diperoleh si penulisnya. Nasr 

mengatakan “kaligrafi adalah dasar dari seni yang tiada habis-habisnya serta tak pernah  

berhenti  merangsang ingatan (tidzkar atau zikir) kepada Illahi bagi mereka yang mampu 
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merenungkannya”. Di  samping itu kaligrafi juga berfungsi sebagai media dakwah bagi 

kaligrafer tersebut, karena didalam kaligrafi yang dijumpai pada makam banyak 

dijumpai kalimat-kalimat berisi nasehat, ajakan, dan peringatan yang ditujukan kepada 

pembaca. Kalimat-kalimat tersebut bertujuan „mendakwahi‟ para pembacanya. Hal ini 

tampak pada puisi-puisi sufi yang dijumpai pada makam-makam, yang banyak 

memberikan nasehat, ajakan, dan peringatan  kepada pembaca untuk meningkatkan 

keimanan, bersikap sabar dalam  menjalani hidup di dunia yang tak abadi, dan  selalu 

mengingat bahwa kematian akan selalu dialami oleh setiap  makhluk.
52

 

2. Kaligrafi sebagai Sarana Penyaluran Kreatifitas Seni 

Kaligrafi Islam masa Aceh Darussalam adalah merupakan  sarana penyaluran 

refleksi kreatifitas seni dari senimannya. Para kaligrafer Aceh dengan kreatif berhasil 

memadukan seni kaligrafi Islam dengan unsur-unsur seni lokal. Sehingga muncul karya 

kaligrafi beridentitas Aceh. Pola hias tradisional yang sudah berkembang sebelumnya 

dipertahankan sedemikian rupa sehingga menghasilkan karya kaligrafis yang indah 

tanpa menghilangkan karakter tulisannya. Beberapa karya kaligrafi masa Aceh 

Darussalam yang merupakan stilisasi pola hias tersebut muncul dalam bentuk kaligrafi 

Figural yang  menawan, dan penuh dengan unsur local genius.  

3. Kaligrafi sebagai Penghias  

Fungsi utama kaligrafi yang dijumpai  pada makam adalah untuk menghias 

makam agar tampak lebih indah, meskipun sebetulnya kegiatan memberi tulisan pada 

tanda makam  merupakan hal yang bertentangan dan dilarang dalam Islam.
53

  

4. Kaligrafi sebagai Pengungkapan Rasa Hormat Terhadap Tokoh 

Besarnya minat seniman muslim untuk menuangkan kreatifiatas seni, muncul 

secara bersamaan dengan tingginya rasa hormat mereka terhadap tokoh yang 

dikuburkan. Oleh sebab itu karya seni, termasuk kaligrafi dapat dianggap sebagai media 

penyampaian rasa hormat masyarakat dan seniman terhadap tokoh yang dihormatinya. 

Beberapa kata seperti, al-malik (Raja, Penguasa), al-karim (yang pemurah), al-masyhur 

(yang mashur), al-waly (Wali), al-hajj (Haji) dan masih  banyak yang lainnya dijumpai 
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pada makam dipilih sedemikian rupa untuk menghormati dan menyanjung tokoh yang 

meninggal.
54

 

5. Kaligrafi sebagai Identitas Diri dan Status Sosial 

6. Kaligrafi sebagai Media Komunikasi 

Kaligrafi dapat berfungsi sebagai media komunikasi, sebagai alat untuk me-

nyampaikan maksud tertentu (termasuk di dalamnya komonukasi politik). Fungsi ini 

barangkali telah diwujudkan oleh beberapa sultan yang memerintah Kerajaan Aceh  

Darussalam, karena di antaranya ada yang telah berkirim surat kepada penguasa-

penguasa negara luar. Sayangnya surat-surat tersebut sangat sulit dijumpai. Salah 

satunya yang dijumpai saat ini adalah yang dikirim oleh Iskandar Muda kepada Raja 

James I pada tahun 1615 M. Surat tersebut merupakan balasan surat yang dikirim oleh 

Raja James I kepada Iskandar Muda sebagai permohonan agar ia memberikan izin bagi 

pedagang-pedagang Inggris untuk berdagang dan berkedudukan di Tiku dan Pariaman. 

Di dalam surat balasan yang indah itu, Iskandar Muda telah menolak secara halus 

permohonan Raja James I, sebagai kilahnya ia menawarkan peluang bagi pedagang 

Inggris untuk berdagang di sekitar Aceh.
55

 

7. Kaligrafi sebagai Alat Meningkatkan Solidaritas Kelompok 

Usaha untuk menuliskan puisi-puisi sufi di makam-makam dan usaha para ulama 

untuk menulis dan menyalin beberapa kitab-kitab keagamaan sesungguhnya bertujuan di 

samping untuk meningkatkan keimanan juga untuk meningkatkan solidaritas antara 

pengikutnya. 

8. Kaligrafi sebagai Profesi 

Kaligrafi dapat juga dianggap sebagai sumber pencarian nafkah terutama bagi 

kaligrafer dan pedagang-pedagang. Karya-karya kaligrafi yang dihasilkan oleh para 

pande, telah menjadi komoditi perdagangan komersial semenjak masa-masa awal Islam 

masuk ke Indonesia. Munculnya nisan-nisan berhias kaligrafi pada masa awal Islam di 

Indonesia merupakan bukti nisan-nisan tersebut telah diperjualbelikan. Mequette dalam 

beberapa tulisannya berkeyakinan bahwa seperti nisan Malik Ibrahim di Jawa Timur, 
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dan nisan yang dijumpai di Bringin (Pasai) adalah produk impor yang didatangkan dari 

Cambay, India.
56

 Begitu juga Yatim memastikan bahwa batu Aceh, yang terdapat di 

Malaka telah didatangkan dan diperdagangkan semenjak zaman Samudera Pasai sampai 

masa Aceh Darussalam, dan sudah berlangsung selama beberapa abad.
57

 Apalagi dengan 

dijumpainya beberapa keramik bertulisan Shini di Aceh Darussalam, memperlihatkan 

betapa keligrafi dijadikan barang dagangan, sebagai sumber keuangan bagi masyarakat. 

3.5 Jenis-Jenis Kaligrafi 

Menurut Husain (1971), jenis kaligrafi Arab pada akhirnya menjadi paten dan 

memiliki kaidah masing-masing. Jenis-jenis kaligrafi Arab yang masih dikenal pada 

masa kini antara lain: 

1.  Kufī 

 
Gambar. 1 Khat Kufi 

Sumber: Ahmad Safiq al-Mahdi, 2015 

 

Menurut Didin Sirojuddīn, jenis tulisan kaligrafi Arab tertua yang dikenal dalam 

Islam. Dengan tulisan kufī ini al-Qur‟an pertama kali ditulis. Ciri utamanya adalah 

torehannya kaku bersudut. Nama kufī diambil dari nama kota Kufah di Irak, kota yang 

dibangun oleh Khalifah Umar bin al-Khaṭṭāb. Kaligrafi Arab kufī kemudian berkembang 

menjadi sangat indah pada masa Daulah „Abbasiyyah, dengan memasukkan unsur unsur 

hiasan dan ornamen khas kedalamnya. Kufī asli memiliki ciri ciri tidak bertitik, dan tidak 
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bersyakal serta dibiarkan asli tanpa hiasan. Sedangkan Kufi yang sudah berkembang, 

banyak mengambil bentuk bentuk yang lebih beragam, dan banyak digunakan dalam 

karya karya arsitektur, untuk menghiasi masjid, makam, dan istana raja-raja. Seniman-

seniman muslim di Mesir dan Syria di bawah khalifah Faṭimiyyah (909-1171) 

menggunakan khaṭ kufī secara meluas dalam bidang hiasan pada logam, kaca dan tekstil. 

Gaya khaṭ kufī memiliki beberapa variasi bentuk yakni, 

a. Kufī Awal 

Kufī ini digunakan pada salinan awal al-Qur‟an, garis horizontal tulisan kufī ini 

sering diperpanjang untuk menghasilkan tulisan pendek, gemuk dan kompak. Khaṭ kufī 

awal mempunyai huruf yang bersegi-segi dan mempunyai sapuan lembut ke atas dan ke 

bawah. Sapuan vertikalnya mempunyai ujung yang dilebarkan dan berakhir dengan 

lekuk yang serong. 

 

 
Gambar. 2 Kufi Awal 

Sumber: www.sakkal.com 

 

b. Kufī Timur atau Bengkok 

Kufī jenis ini merupakan pengembangan dari kufī awal, dimana garis vertikal 

diperpanjang dalam gaya baru yang dikembangkan oleh penduduk Persia. Bentuk ini 

lazim dikenal sebagai “kufī Timur”, karena contoh-contohnya sangat umum dalam 

salinan al-Qur‟an yang dibuat di Timur. Juga disebut “kufī bengkok”, karena condong 

kesebelah kiri coretan vertical pendeknya. Hiasan huruf-hurufnya sering ditempatkan di 

http://www.sakkal.com/
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bawah baris tulisan. Keseluruhannya, tulisan ini jauh lebih halus ketimbang bentuk kufī 

lain di masa itu. 

 

 

Gambar 3.  Kufi Timur/Bengkok 

 

c. Kufi Bunga 
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Gambar. 4  Kufī Bunga 

Selain variasi gaya tulisan kufī yang diperpanjang secara vertikal dan horizontal, ahli-

ahli muslim mengembangkan varian baru bentuk yang pada dasarnya bundar. Tiap 

ragam tulisan kufī yang paling terkenal merupakan hasil dari perpanjangan huruf-

hurufnya sendiri menjadi berbagai motif non kaligrafi. Salah satu diantara gaya-gaya ini, 

dimana vertikal tulisan diperpanjang menjadi bentuk daun dan bunga hingga dikenal 

dengan nama “kufī bunga”. 

d. Kufī Berjalin 

Kufī ini sama halnya dengan kufī bunga dimana garis vertikal diperpanjang 

menjadi jalinan yang saling terhubung dengan huruf lainnya, sehingga menghasilkan 

suatu jalinan yang dekoratif., unik dan sangat menarik. Gaya ini banyak dipakai untuk 

dekorasi hiasan dinding rumah dan masjid. 

 

 

Gambar. 5  Kufi Berjalin 

 

e. Kufī Kotak 

Gaya ini merupakan gaya kufī yang lebih menyederhanakan bentuk kufī itu 

sendiri menjadi berbentuk kotak-kotak geometris, sangat kaku. Tetapi dengan jalinan 

satu huruf dengan huruf yang lain sehingga menjadi suatu harmoni yang baik dan enak 

dilihat. Bentuk dan karakter masing-masing huruf lebih cenderung menampakkan 

sebuah ornamen (hiasan), atau timbulnya sifat keterkaitan antara huruf satu dengan yang 

lain, yang membentuk hiasan. 
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Gambar. 6  Kufī Kotak 

 

2. Naskhī  

 

 
 

Gambar. 7 Khaṭ Naskhi 

Ahmad Safiq al-Mahdi, 2015 
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Menurut Didin Sirojuddīn (2006), Jenis kaligrafi Arab naskhī ini muncul pada 

akhir abad ke- 5 Hijriyah. Ini adalah jenis kaligrafi Arab modifikasi dari tulisan kufī, 

yang muncul mengiringi maraknya penulisan buku dan al-Qur‟an. Karena itu ia disebut 

"naskh". Karena secara luas digunakan untuk “naskh al-Qur’an”. Pada awal 

kemunculannya, jenis kaligrafi Arab ini disebut “badi’”. Kaidah kaligrafi Arab ini di 

sempurnakan oleh al-Wazīr Ibn Muqlaḧ. Kaligrafi Arab naskhī ini memiliki karakteristik 

lembut, dan jelas dibaca. Apalagi bila kemudian diberi syakal dan titik. Naskhī tidak 

digunakan dalam bentuk ”tarkīb” (bertumpuk tumpuk seperti halnya suluts), melainkan 

datar mengikuti garis. Pada masa belakangan, gaya naskhī menjadi tulisan baku untuk 

buku dan karya-karya ilmiah. 

3. Farisī/Nasta’liq 

 

 
Gambar. 8 Khat Farisī 

Sumber : Ahmad Safiq al-Mahdi, 2015 
 

 

Disebut farisī karena ia muncul dan populer dinegeri negeri Persia (Farsi). 

Disebut ta’liq karena cara penulisannya seperti gaya penulisan catatan kaki yang 

lazimnya miring kebawah dari kanan kekiri. Disebut nasta’liq karena fungsinya mirip 

dengan naskhī yaitu sebagai tulisan standar bagi buku buku pengetahuan. Jadi nasta’liq 

adalah gabungan dari kata naskh dan ta’liq. 
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4. Khaṭ Suluts 

 

 
Gambar. 9 Khat Tsuluts 

Sumber : Ahmad Safiq al-Mahdi, 2015 
 

 

Menurut Didin Sirojuddīn (2006), seperti halnya gaya kufī, kaligrafi gaya suluts 

diperkenalkan oleh Ibn Muqlaḧ yang merupakan seorang menteri (wazir) di masa 

Kekhalifahan „Abbasiyyah. Tulisan kaligrafi gaya suluts sangat ornamental, dengan 

banyak hiasan tambahan dan mudah dibentuk dalam komposisi tertentu untuk memenuhi 

ruang tulisan yang tersedia. Karya kaligrafi yang menggunakan gaya suluts bisa ditulis 

dalam bentuk kurva, dengan kepala meruncing dan terkadang ditulis dengan gaya 

sambung dan interseksi yang kuat. Karena keindahan dan keluwesannya ini, gaya suluts 

banyak digunakan sebagai ornamen arsitektur masjid, sampul buku, dan dekorasi 

interior. Kaligrafi ArabTsuluts dibagi 2 (dua): suluts ‘ādy atau suluts biasa. Ditulis 

menggunakan pena berukuran minimal 4 mm, ditulis dengan gaya biasa, jarang dibuat 

menjadi bentuk bentuk yang rumit. Yang kedua adalah suluts jalī ditulis dengan pena 

berukuran dua kali lipat suluts biasa, dan sering dikreasikan dalam bentuk bentuk yang 

rumit. 

 

 

 

 

 

 



 42 

5. Khaṭ Diwanī 

 
Gambar. 10 Kkat Diwani 

Sumber : Ahmad Safiq al-Mahdi, 2015 
 

Menurut Didin Sirojuddin (2006), gaya kaligrafi diwanī dikembangkan oleh 

kaligrafer Ibrahim Munif. Kemudian, disempurnakan oleh Syaikh Hamdullah dan 

kaligrafer Daulah Usmani di Turki akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Gaya ini 

digunakan untuk menulis kepala surat resmi kerajaan. Karakter gaya ini bulat dan tidak 

berharakat. Keindahan tulisannya bergantung pada permainan garisnya yang kadang-

kadang pada huruf tertentu meninggi atau menurun, jauh melebihi patokan garis 

horizontalnya. Keindahan diwanī terletak pada keluwesannya dan banyak menggunakan 

huruf memutar. Diwanī memiliki kreasi selanjutnya yang disebut diwanī jalī. Bentuk 

hurufnya mirip dengan diwanī biasa, hanya saja hiasannya lebih ramai. Penulisannya 

juga menggunakan pena berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan 2 mata pena 

yaitu pena besar untuk tulisan dan pena kecil untuk hiasan. 

Contoh Diwanī Jalī: 

 
Gambar. 11 Khaṭ Diwanī Jalī 

Sumber : Ahmad Safiq al-Mahdi, 2015 
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6. Riq‟ah 

 

 
Gambar. 12 Khat Riq‟aḧ 

Sumber : Ahmad Safiq al-Mahdi, 2015 

 

Riq'aḧ dalam bahasa Arab berarti qith’ah (potongan). Sepotong kain, kayu, atau 

tanah semuanya disebut ruq’ah. Dalam kaligrafi Arab, riq’aḧ adalah nama untuk salah 

satu jenis kaligrafi. Namun lebih populer dengan sebutan riq’aḧ. Dinamakan ruq’ah atau 

riq’aḧ karena biasa dituliskan diatas potongan kulit (riq’atun min al-jildi). Khaṭ Riq’aḧ 

adalah tulisan sehari hari masyarakat umum. Riq’aḧ jenis tulisan yang bisa ditorehkan 

dengan cepat. Penulis tidak perlu susah susah memutar mutar tangannya seperti menulis 

suluts. Riq’aḧ jarang sekali dikreasikan dalam bentuk bentuk yang beragam. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


