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A. Pengertian Rasm Utsmani 

1. Rasm 

Secara bahasa, kata rasm (رسم) berasal dari kata 
( رسما  -يرسم    –رسم   ) rasama-yarsamu-rasman, yang 
bermakna menggambar atau melukis.1 Rasm ini juga 
bisa diartikan sebagai atsar (أثر) atau peninggalan. 2  

Dan kadang diartikan sebagai sesuatu yang resmi 
atau menurut aturan.3 

Terkadang rasm ini juga disebut dengan 
ungkapan khat. Dan pengertiannya bukan khat 
dalam arti seni kaligrafi, namun dengan pengertian 
sebagai berikut : 

تصوير اللفظ برسم حروف هجائه بتقدير اإلبتداء والوقف  
 عليه

Penggambaran lafadz dengan menuliskan huruf 
hijayiyah dengan ukuran permulaan dan 
pemberhentian. 

Namun dalam tulisan ini rasm yang dimaksud 
bukan rasm dalam arti resmi namun rasm yang 

 
1 Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir, (Yogyakarta: 

t.tp. 1954),h.533 
2 Dr. ahsin Sakho, Membumikan Ulumul Quran, hal. 102 
3 Moenawir Khalil, al-Qur’an dari masa kemasa (Cet. IV; 

Soloh:CV RAmdani, 1985),h.27-28 
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berarti tulisan atau penulisan yang yang mempunyai 
metode tertentu.  

2. Utsmani 

Yang dimaksud dengan Utsmani adalah Amirul 
Mukminin Utsman bin Al-Affan (w. 35 H) 
radhiyallahuanhu. Beliau adalah khalifah ketiga 
setelah Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab 
radhiyallahuanhuma.  

Masa kekhalifahan Beliau cukup lama, yaitu 12 
tahun, dibandingkan dengan ketiga khalifah lainnya4, 
sejak tahun 22 hingga tahun 35 hijriyah. Beliau juga 
terbilang khalifah dengan usia senior ketika 
menjabat kekuasaan, pada usia 64-65 tahun. 

Dinisbatkannya rasm penulisan Al-Quran kepada 
Utsman bin Al-Affan karena jasa-jasa Beliau dalam 
merumuskan rasm tersebut, serta memberi arahan 
kepada para penulis wahyu di masa itu untuk 
menggunakan pola atau ketentuan yang Beliau 
tetapkan.  

Maka para ulama sepakat menyebutnya menjadi 
ar-Rasmul ‘Utsmání lil Mushaf (penulisan mushaf 
Utsmani), dengan dinisbahkan kepada Utsman.5  

Rosihon Anwar dalam Pengantar Ulumul Quran 
menjelaskan bahwa rasm Al-Qur’an ialah tata cara 
menuliskan Al-Qur’an yang ditetapkan pada masa 

 
4 Maka pemerintahan Abu Bakar hanya 2 tahun, Umar 10 

tahun dan Ali hanya 5 tahun saja.  
5 Syaikh Manna’ al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an, 

terj. Mifdhol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 
2005), 182. 
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Khalifah Utsman bin Affan.6  

Sebagaimana juga dituliskan oleh Moh Ichwan 
bahwa rasm utsmani adalah ketentuan atau pola 
yang digunakan oleh Utsman bin Affan bersama 
sahabat-sahabatnya dalam penulisan Al-Qur’an, 
yang terdapat dalam mushaf.7  

 
6 Rosihon Anwar, Pengantar Ulumul Quran (Bandung: Pustaka 

Setia, 2009), 83. 
7 Mohammad Nor Ichwan, Belajar Al-Qur’an: Menyingkap 

Khazanah Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Melalui Pendekatan 
Historis-Metodologis (Semarang: Rasai;, 2005), 133. 
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B. Ilmu Rasm dan Ilmu Yang Berdekatan 

Untuk lebih detail lagi dalam memahami ilmu 
rasm, ada baiknya kalau kita sandingkan dengan ilmu 
lain yang berdekatan, sambil kita perhatikan 
kesamaan dan ketidak-samaannya. 

1. Imla’ 

Sejak masih di bangku madrasah ibtidaiyah, para 
siswa sudah dikenalkan dengan pelajaran imla’.  

Secara bahasa, imla’ itu bermakna : isilah. 
Kemungkinan istilah ini diambil karena dalam 
mengujikan kemampuan siswa atas ilmu ini, seorang 
guru memberi perintah imla’ (إمالء) yang berarti isilah 
atau tuliskanlah.  

Sedangkan secara istilah dalam dunia pendidikan 
yang dimaksud dengan imla’ adalah : 

علم تعرف به أصول رسم احلروف العربية من حيث تصويرها  
 للمنطوق 

Ilmu yang mempelajari bagaimana menuliskan 
huruf-huruf berbahasa Arab dari segi bentuknya 
yang sesuai dengan bunyinya. 

Intinya bagaimana seseorang bisa menuliskan 
apa-apa yang diucapkan dalam bahasa Arab, dimana 
yang menjadi intinya adalah kesesuaian antara 
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tulisan dan bacaan. 

Para ulama ahli bahasa kemudian merumuskan 
segala ketentuan dalam penulisan huruf Arab dalam 
kaidah yang baku dan dikenal dengan kaidah imla’ 
 .(قواعد اإلمالء)

Lalu terkait hubungan antara ilmu rasm dan imla’ 
bahwa keduanya sama-sama ilmu terkait penulisan 
dalam bahasa Arab. Namun keduanya menjadi 
berbeda karena ilmu rasm hanya dikhususkan untuk 
menuliskan ayat-ayat Al-Quran saja, sebaliknya 
kaidah imla’ justru tidak diperkenankan untuk 
diterapkan dalam penulisan ayat-ayat Al-Quran. 

Hal itu disebabkan karena rasm Al-Quran itu 
bersifat tauqifi dalam pandangan jumhur ulama. 
Maksudnya penulisan huruf-hurufnya bukan 
diijtihadkan oleh kita di masa sekarang, melainkan 
kita menerimanya secara apa adanya sejak masa 
dituliskannya pertama kali, baik di masa kenabian 
ataupun di masa khalifah Utsman bin Al-Affan 
radhiyallahuanhu.  

Sekedar contoh, lafadz bismillah (بسم هللا) pada ayat 
pertama di surat pertama yaitu bismillahirrahma-
nirrahim yang sudah akrab di mata kita, sebenarnya 
kalau menggunakan kaidah imla’ dan bahasa Arab, 
maka seharusnya ditulis dengan tidak 
menghilangkan huruf alif pada kata ism (اسم). Sebab 
lafadz bismillah itu terdiri dari dua kata, yaitu ism (اسم) 
yang kemasukan huruf ba’ (ب)dan Allah (هللا). 
Seharusnya ditulis apa adanya seperti ini (باسم هللا).  

Namun sebagaimana kita perhatikan seluruh 
lafadz bismillahirrahmanirrahim yang terdapat di Al-
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Quran, selalu ditulis dengan menghilangkan huruf alif 
pada kata ism, sehingga menjadi ( هللا  dan bukan (بسم 
  .(باسم هللا)

Sekedar untuk diketahui, jumlah lafadz 
bismilllahirrahmanirrahim secara lengkap di dalam 
Al-Quran ada 114 kali dituliskan, yaitu pada : 

▪ 1 kali : Ayat pertama surat Al-Fatihah 

▪ 113 kali : pemisah antara satu surat dan surat 
lainya 

▪ 1 kali : pada ayat ke 30 dari surat An-Naml 
yaitu ( ِِحيم ِن الرَّ ْحَمَٰ ِ الرَّ  (إِنَّهُ ِمْن ُسلَْيَماَن َوإِنَّهُ ِبْسِم َّللاَّ

Sedangkan lafadz bismillah saja tanpa dilengkapi 
dengan ar-rahmanirrahim juga kita temukan :  

 َوُمْرَساَها ََمَْراَها  ِبْسِم اّللَِ َوقَاَل ارَْكُبوا ِفيَها  

Dan Nuh berkata: "Naiklah kamu sekalian ke 
dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu 
berlayar dan berlabuhnya". (QS. Hud : 41) 

Perhatikan semua lafadz bismillah di atas, 
ternyata tak ada satupun yang dituliskan huruf alif 
pada kata ism, ternyata seluruh alifnya dibuang 
(hadzf).  

Sekarang coba bandingkan dengan lafadz yang 
sedikit mirip pada ayat-ayat berikut ini : 

 رَبِ َك اْلَعِظيمِ  ِِبْسمِ َفَسبِ ْح 

Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama 
Rabbmu Yang Maha Besar. (QS. Al-Waqiah : 74) 
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 رَبِ َك اْلَعِظيمِ  ِِبْسمِ ْح َفَسب ِ 

Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama 
Rabbmu yang Maha Besar. (QS. Al-Waqiah : 96) 

 رَبِ َك اْلَعِظيمِ  ِِبْسمِ َفَسبِ ْح 

Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama 
Tuhanmu Yang Maha Besar. (QS. Al-Haqqah : 52) 

 رَبِ َك الَِّذي َخَلقَ  ِِبْسمِ اقْ َرْأ 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang 
menciptakan, (QS. Al-Alaq : 1) 

Keempat ayat di atas juga menggunakan lafadz 
ism yang diidhafkan kepada Allah SWT, namun 
perhatikan bahwa kesemuannya itu tidak 
menghilangkan huruf alif. Jadi huruf alifnya itu utuh 
seperti yang seharusnya.  

Yang jadi pertanyaan, kenapa ada huruf alif yang 
dibuang dan ada yang tidak dibuang?  

Jawabnya : karena sudah dari ‘sono’-nya. Tidak 
ada alasan yang logis dan sesuai dengan kaidah 
penulisan tertentu. Dengan kata lain, ternyata 
penulisan ayat Al-Quran ini justru tidak ada 
kaidahnya, kecuali memang begitulah kita 
menerimanya dari tangan para shahabat yang mulia.  

Dan disitulah kita tahu bahwa ada sebuah ilmu 
yang bernama : ilmu rasm Al-Quran.  

Kalau pun nanti dibuatkan kaidah, maka 
kaidahnya tidak mengikuti kaidah imla’ seperti yang 
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kita kenal, namun kaidah yang sumbernya adalah 
tulisan tangan para shahabat ridwanullahi alaihim 
ajma’in. 

2. Khat 

Khat (خط) secara bahasa berarti garis. Seperti kita 
mengenal istilah khatulistiwa yang berarti garis lurus 
atau garis tengah untuk menyebut equator pada 
bumi.  

Namun dalam gugus pelajaran ilmu-ilmu 
keislaman, isitlah khat yang sudah melekat adalah 
merupakan seni menulis indah atau disebut juga 
kaligrafi.  

كتابة احلروف العربية املفردة واملركبة بقالب احلسن واجلمال  
 حسب أصول الفن وقواعده 

Penulisan huruf-huruf arab baik tunggal ataupun 
terangkai sesuai dengan sudut pandang kebagusan 
dan keindahannya sesuai dengan prinsip-prinsip seni 
dan kaidah-kaidahnya.  

Dalam seni khat, kita mengenal berbagai macam 
gaya dan seni penulisan huruf arab, seperti khat 
Naskhi, Riq’ah, Tsuluts, Farisi, Diwani, Kufi dan 
lainnya. 

Hubungan antara ilmu rasm dan seni kaligrafi 
atau khat  ini sama-sama merupakan bagian dari 
ilmu-ilmu tentang penulisan ayat Al-Quran, namun 
keduanya berbeda jauh. Ilmu rasm berkonsentrasi 
pada bagaimana teknik menuliskan ayat-ayat Al-
Quran sesuai dengan apa yang kita wariskan dari 
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para penulis wahyu, khususnya standar yang telah 
dibakukan oleh Utsman bin Al-Affan. Namun kalau 
dikaitkan dengan jenis font yang digunakan di 
masanya, justru fontnya malah tidak atau belum 
dikenal di masa sekarang ini.  

Sedangkan ilmu khat atau kaligrafi lebih 
menekankan aspek seni dan keindahan huruf, 
dimana jenis-jenis penampakan hurufnya justru 
belum pernah dikenal di masa Al-Quran dituliskan di 
masa kenabian dan masa shahabat.  
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C. Sejarah Rasm Utsmani 

 

1. Penulisan Al-Quran di Masa Kenabian 

Sebagaimana sudah kita bahas berkali-kali 
sebelumnya, bahwa Al-Quran Al-Karim tidak turun 
dalam bentuk teks tulisan, melainkan dalam bentuk 
suara. Malaikat Jibril turun membawa wahyu Al-
Quran dalam bentuk suara yang diperdengarkan 
kepada Nabi Muhammad SAW, lalu masuk ke dalam 
hati sanubari beliau dan langsung menghafalnya luar 
kepala untuk selamanya. 

Adapun penulisannya, maka Rasulullah SAW 
sebagai nabi yang ummi memang tidak menuliskan 
sendiri ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihafalnya itu. 
Beliau punya beberapa shahabat yang menjadi juru 
tulis dan ditugaskan secara khusus untuk selalu siap 
sedia menuliskan semua ayat yang turun. 

Maka penulisan ayat Al-Quran menjadi unik, 
karena di satu sisi bukan sesuatu yang turun dari 
langit, namun di sisi yang lain, ditulis di depan Nabi 
SAW, bahkan Beliau SAW sendiri ikut dalam proses 
pengoreksiannya.  

Dari fakta itulah nanti muncul sedikit perdebatan 
terkait kedudukan tulisan dan teks ayat-ayat Al-
Quran, apakah bersifat tauqifi atau ijtihadi.  

Namun yang jelas, pada saat terjadi standarisasi 



17 

 

nanti di zaman khalifah Utsman bin Al-Affan, 
ternyata Beliau tidak menulis ulang dari semula, 
namun menjadikan teks ayat-ayat Al-Quran yang 
sudah ada sejak masa kenabian sebagai rujukan 
dasar.  

Mushaf yang dimaksud adalah mushaf yang telah 
disusun sebelumnya disusun oleh Zaid bin Tsabit dan 
kemudian diserahkan kepada Abu Bakar, lalu kepada 
Umar, lalu kepada puteri Umar ummul mukminin 
Hafshah radhiyallahuanhum ajma’in.  

Catatan penting bahwa Zaid tidak menyalin atau 
menulis ulang, beliau hanya mengumpulkan keping-
keping puzzle. Puzzle itu adalah mushaf yang 
sebelumnya ditulis di masa kenabian dengan tangan 
beliau sendiri dan juga tangan para penulis wahyu 
yang lainnya.  Setiap keping ayat dikelompokkan 
sesuai suratnya, serta diurutkan sesuai urutannya. 
Belum ada nomor ayat saat itu. Tapi urutannya sudah 
seperti yang kita kenal. 

2. Standarisasi Penulisan di Masa Utsman 

Di zaman khalifah Usman bin Affan, penulisan Al-
Quran mengalami proses standarisasi yang baku dan 
sangat menentukan untuk masa-masa berikutnya. 

a. Pemicu Awal 

Standarisasi di masa Utsman awalnya dipicu dari 
perselisihan dua pasukan muslimin dalam masalah 
bacaan (qiraat) Al-Quran. Pasukan yang datang dari 
Kufah umumnya merupakan murid-murid Abdullah 
bin Mas’ud, sedangkan pasukan dari Syam 
merupakan murid Abu Ad-Darda’ 
radhiyallahunahuma. Kebetulan kedua shahabat 
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yang mulia itu mengajarkan qiraat yang berbeda. 
Akibatnya nyaris terjadi peperangan dengan sesama 
mereka, kalau tidak segera diselesaikan oleh Khalifah 
Utsman bin Al-Affan.  

Maka atas laporan dari Hudzaifah Ibnu Yaman, 
mulailah dicanang solusinya yaitu dengan 
distandarisasikan bacaan-bacaan itu sesuai dengan 
ragam qiraatnya yang berbeda-beda. 

b. Sumber Standar Penulisan 

Meskipun Ustman dan team adalah para 
penghafal Al-Quran yang sudah matang, namun 
dalam urusan penulisan apalagi pembakuan dan 
pen-standarisasi-an penulisan, mereka tetap 
mengacu dan berpedoman pada teks naskah yang 
asli, yaitu yang dahulu ditulis di masa kenabian oleh 
para shahabat.  

Maka Utsman meminta kepada ibunda mukminin 
Hafshah, naskah asli mushaf Al-Quran yang pernah 
dibundel jadi satu di masa Khalifah Abu Bakar oleh 
Zaid bin Tsabit. Naskah asli inilah yang akan dijadikan 
pedoman penulisan Al-Quran dan pembakuan 
kaidahnya.   

c. Teknik Standarisasi 

Kemudian Utsman menugaskan Zaid bin Tsabit, 
Abdullah bin Zubair, Said bin Al-Ash dan 
Abdurrahman bin Hisyam, yang kemudian disebut 
‘panitia empat’,  untuk menyalinnya dalam beberapa 
mushaf. Petunjuk dari Utsman kepada tim penulis 
sebagai berikut,  

“Jika kalian bertiga dan Zaid bin Tsabit berselisih 
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pendapat tentang hal Al-Qur’an, maka tulislah 
dengan ucapan atau lisan Quraish karena Al-Qur’an 
diturunkan dengan lisan Quraish.”  

Az-Zarqani mengemukakan pedoman 
pelaksanaan tugas yang diemban oleh ‘panitia 
empat’ tersebut antara lain:  

▪ Tidak menulis sesuatu dalam mushaf, kecuali 
telah diyakini bahwa itu adalah ayat Al-Qur’an 
yang dibaca Nabi. 

▪ Untuk menjamin ketujuh huruf turunnya Al-
Qur’an, tulisan mushaf bebas dari titik dan 
syakal. 

▪ Lafadz yang tidak dibaca dengan bermacam-
macam bacaan ditulis dengan bentuk unik, 
sedangkan lafadz yang dibaca dengan lebih 
satu qira’at ditulis dengan rasm yang berbeda 
pada tiap-tiap mushaf. 

▪ Menggunakan bahasa Quraish karena Al-
Qur’an diturunkan dalam bahasa tersebut.   

Setelah ‘panitia empat’ menyelesaikan tugasnya, 
Utsman mengembalikan mushaf yang asli kepada 
Hafsah. Karena cara penulisan ini disetujui oleh 
Utsman, maka para ulama menyebutnya dengan 
Rasm al-Utsman atau Rasm Utsmani. 

e. Penyebaran Mushaf Standar 

Catatan sejarah menyepakati bahwa saat itu ada 
lebih dari satu mushaf yang dituliskan, setidaknya 
menurut catatam ada mushaf yang dikirim ke Kufah, 
Syam dan negeri lainnya.  
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Namun terjadi perbedaan pendapat terkait 
dengan jumlahnya. Karena tidak ada hadits atau 
atsar yang menyebutkan secara pasti.  

Dalam riwayat Ibnu Abi Daud disebutkan dua 
riwayat. Riwayat pertama melalui Hamzah (w. 156 
H), disebutkan bahwa mushaf itu jumlahnya 4 
naskah. Masing-masing itu dikirimkan ke Sam, Kufah, 
Bashrah dan Madinah sendiri sambil juga Khalifah 
mengirimkan juga guru qiraat yang mumpuni.  

▪ Madinah : Zaid bin Tsabit 

▪ Syam : Al-Muhgirah bin Syihab 

▪ Kufah : Abdurrahman As-Sulami 

▪ Bashrah : Amir bin Qais 

Sedangkan riwayat kedua melalui Abi Hatim As-
Sijistani (w. 255 H) disebutkan bahwa jumlahnya ada 
7 naskah. Masing-masing dikirim ke Mekkah, Syam, 
Yaman, Bahrain, Bashrah, Kufah dan satu lagi 
disimpan di Madinah.  

Abu Amr Ad-Dani di dalam kitabnya Al-Muqni’ 
menyebutkan bahwa mushaf-mushaf itu dikirimkan 
ke berbagai negeri : Madinah, Mekkah, Kufah, 
Bashrah, Syam dan seluruh Iraq.8  

Sedangkan Al-Qurtubi menyebutkan bahwa 
Utsman bin Al-Affan mengirimkan mushaf itu ke Iraq, 
Syam dan Mesir. 

f. Berbeda Versi 

Kekeliruan fatal yang sering terjadi ketika ada 
sementara kalangan beranggapan bahwa beberapa 

 
8 Al-Muqni’ : 1 
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mushaf yang dikirimkan ke berbagai negeri itu 
merupakan satu versi mushaf. Yang diawali dengan 
satu mushaf standar, lalu yang lainnya merupakan 
salinan atau copy dari aslinya. 

Pendapat ini misalnya diungkapkan oleh penulis 
Ilmu Al-Quran Manna’ Al-Qaththan, mewakili 
sejumlah kalangan. Namun para ulama ahli rasm 
umumnya sepakat bahwa masing-masing mushaf itu 
punya isi teks yang berbeda-beda yang disesuaikan 
dengan perbedaan qiraat di masing-masing negeri. 

Namun karena jumlah qiraat lebih banyak 
ragamnya, sedangkan jumlah mushaf terbatas, maka 
satu mushaf terkadang dibuat untuk bisa untuk 
menampung beberapa ragam qiraat yang berbeda.  

Namun tidak bisa menampung seluruh 
perbedaan qiraat yang ada. Namun secara status, 
keenamnya itu merupakan mushaf standar dan 
semua bergelar Mushaf Utsmani atau Mushaf Imam. 
Dan semua menggunakan rasm Utsmani. Yang 
membedakan satu mushaf dengan mushaf yang lain 
semata-mata perbedaan qiraat saja. 

Secara rupa teks penulisannya, huruf-huruf yang 
digunakan nyaris tidak sama dengan huruf Arab yang 
kita kenal saat ini. Corak khatnya lebih dekat ke gaya 
Kufi, yang terkesan kotak-kotak. 

Sedangkan khat yang ada di mushaf modern kita 
ini menggunakan khat Naskhi. Sedangkan kaligrafi Al-
Quran yang sering kita temukan di dinding masjid, 
biasanya paduan dari berbagai aliran khat. Yang 
dominan biasanya gaya tsuluts. 

g. Pemusnahan Catatan Tidak Resmi 
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Standarisasi penulisan rasm Utsmani juga 
diwarnai dengan pemusnahan catatan-catatan Al-
Quran  milik para shahabat yang mulia.  

Menarik untuk ditanyakan, apa latar belakang 
Khalifah Utsman menarik dan memusnahkan 
catatan-catatan teks Al-Quran yang dahulu ditulis 
langsung oleh tangan-tangan para shahabat? Apa 
hikmah dan maksud dibalik program pemusnahan 
itu? 

Ada beberapa analisa, namun beberapa yang bisa 
dijadikan catatan antara lain : 

Pertama : Mushaf catatan para shabat itu belum 
mengalami standarisasi rasm atau teknik penulisan 
huruf.  

Kedua : Mushaf catatan para shahabat itu banyak 
yang bercampur dengan catatan-catatan pribadi 
mereka, yang sebenarnya bukan termasuk ayat Al-
Quran, namun merupakan penjelasan atau tafsir 
yang dapatkan informasinya dari Rasulullah SAW.  

Ketiga : Mushaf catatan para shahabat itu tidak 
tersusun berdasarkan tertib urutan surat yang 
seharusnya. Berhubung dahulu ayat-ayat itu turun 
secara acak dan tidak beraturan.  

Oleh karena itulah di masa Abu Bakar, Zaid bin 
Tsabit diminta untuk mengumpulkannya menjadi 
satu, lalu mengurutkannya berdasar petunjuk dari 
Nabi SAW sebelumnya, baik urutan surat atau pun 
urutan ayat di dalam surat. 

Keempat : Mushaf catatan para shahabat boleh 
jadi belum lengkap sebagaimana yang seharusnya. 
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Hal ini bukan karena keseengajaan, namun karena 
sifatnya hanya catatan pribadi, bukan pekerjaan 
team profesional. 
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D. Hukum Menggunakan Rasm Al-Quran 

Terjadi perbedaan pendapat tentang hukum 
menggunakan rasm Utsmani dalam penulisan Al-
Quran, antara yang mewajibkan dan tidak 
mewajibkan, serta yang pendapat yang pertengahan. 

Salah satu pemicu perbedaan ini dikarenakan 
juga mereka tidak sepakat apakah penulisan dengan 
rasm ini bersifat tauqifi atau ijtihadi.  

1. Jumhur Uama : Wajib 

Kelompok pertama diwakili oleh jumhur 
(mayoritas) ulama. Mereka berpendapat bahwa pola 
rasm Usmani bersifat tauqifi.  

Alasannya bahwa para penulis wahyu adalah para 
shahabat yang ditunjuk dan dipercaya Nabi SAW. 
Dan para sahabat tidak mungkin melakukan 
kesepakatan (ijma’) dalam hal-hal yang bertentangan 
dengan kehendak dan restu Nabi.  

Bentuk-bentuk inkonsentensi dalam penulisan 
Al-Qur’an tidak bisa dilihat hanya berdasarkan 
standar penulisan baku, tetapi di balik itu ada rahasia 
yang belum dapat terungkap secara keseluruhan. 
Pola penulisan tersebut juga dipertahankan para 
sahabat dan tabi’in.9 

 
9 M.Quraish Shihab, dkk., Sejarah dan ulum Al-Qur'an, (Cet. III; 

Jakarta Pustaka Firdaus, 2001), h. 95. 
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Dengan demikian menurut pendapat ini hukum 
mengikuti rasm Usmani adalah wajib, dengan alasan 
bahwa pola tersebut merupakan petunjuk Nabi 
(taufiqi). Pola itu harus dipertahankan meskipun 
beberapa diantaranya menyalahi kaidah penulisan 
yang telah dibakukan.  

Bahkan imam Ahmad Ibn Hambal dan Imam 
Malik berpendapat bahwa haram hukumnya menulis 
Al-Qur’an menyalahi rasm Usmani. Bagaimanapun, 
pola tersebut sudah merupakan kesepakatan ulama 
mayoritas (Jumhur Ulama). 

2. Pendapat Kedua : Ijtihadi 

Kelompok yang kedua berpendapat, bahwa pola 
penulisan di dalam rasm Usmani tidak bersifat 
taufiqi, tetapi hanya bersifat ijtihad dari para 
sahabat. Tidak ditemukan riwayat Nabi mengenai 
ketentuan pola penulisan wahyu. Bahkan sebuah 
riwayat yang dikutip oleh rajab Faijani.  

Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan 
menulis Al-Qur’an, tetapi tidak memberikan 
petunjuk teknis penulisannya, dan tidak melarang 
menulisnya dengan pola-pola tertentu. Karena itu 
ada perbedaan model-model penulisan Al-Qur’an 
dalam mushaf-mushaf mereka.  

Ada yang menulis suatu lafaz Al-Qur’an sesuai 
dengan bunyi lafaz itu, ada yang menambah atau 
menguranginya, karena mereka tahu itu hanya cara. 
Karena itu dibenarkan menulis mushaf dengan pola-
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pola penulisan masa lalu atau pola-pola baru.10 

Lagi pula, seandainya itu petunjuk nabi, rasm itu 
akan disebut rasm Nabi, bukan rasn Usmani. Belum 
lagi kalau ummi diartikan sebagai buta huruf, yang 
berarti tidak mungkin petunjuk teknis dari Nabi. 
Tidak perna ditemukan suatu riwayat, baik dari Nabi 
maupun sahabat bahwa pola penulisan Al-Qur’an itu 
bersumber dari petunjuk Nabi. 

Kelompok ini pula berpendapat bahwa tidak ada 
masalah juka Al-Qur’an ditulis dengan pola penulisan 
standar (rasm Imla 'i). soal penulisan diserahkan 
kepada pembaca, kalau pembaca merasa lebih muda 
dengan rasm imla’I, ia dapat menulisnya denga pola 
tersebut, karena pola penulisan itu symbol 
pembacaan, dan tidak mempengaruhi makna Al-
Qur’an. 

3. Pendapat Ketiga : Pertengahan 

Pendapat kelompok ketiga mengatakan, bahwa 
penulisan Al-Qur’an dengan rasm Imla’I dapat 
dibenarkan, tetapi kusus bagi orang awam. Bagi para 
ulama atau yang memahami rasm Usmani, tetap 
wajib mempertahankan keaslian rasm tersebut. 

Pendapat ini diperkuat al-Zarqani dengan 
mengatakan bahwa rasm Imla’I diperlukan untuk 
menghindarkan umat dari kesalahan membaca Al-
Qur’an, sedang rasm Usmani diperlukan untuk 
memelihara keaslihan msuhaf Al-Qur’an.11  

 
10 Lihat, Muhammaad Rajab Farjani, Kaifa nata Abbad Ma'a ai-

Mushaf (t.tp. Daar al-I’Tisham.1978),h.166. 
11 M. Quraish op.cit h 89 
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Tampaknya pendapat yang ketiga ini berupaya 
mengkompromikan antara dua pendapat terdahulu 
yang bertentangan.  

Di satu pihak mereka ingin melestarikan rasm 
Usmani, sementara dipihak yang lain mereka 
menghendaki dilakukannya penulisan Al-Qur’an 
dengan rasm Imla’I untuk memberikan kemudahan 
bagi kaum muslimin yang kemungkinan mendapat 
kesulitan membaca Al-Qur’an dengan rasm Usmani.  

Dan pendapat ketiga ini lebih moderat dan lebih 
sesuai dengan kondisi umat. Memang tidak tidak 
ditemukan nash ditemukan nash yang jelas 
diwajibkan penulisan Al-Qur’an dengan rasm 
Usmani.  

Namun demikian, kesepakatan para penulis Al-
Qur’an dengan rasm usmani harus di indahkan dalam 
pengertian menjadikannya sebagia rujuan yang 
keberadaannya tidak bole hilang dari masyarakat 
islam.  

Sementara jumlah umat islam dewasa ini cukup 
besar dan tidak menguasai rasm Usmani. Bahkan, 
tidak sedikit jumlah umat islam yang tidak mampu 
membaca aksara arab. Mereka membutuhkan 
tulisan lain untuk membantu mereka agar membaca 
ayat-ayat Al-Qur’an, seperti tulisan latin.  

Namun demikian, Al-Qur’an dengan rasm Usmani 
harus dipelihara sebagai sandar rujukan ketika 
dibutuhkan.  

Demikian juga tulisan ayat-ayat Al-Qur’an dalam 
karya imiah, rasm Usmani mutlak diharuskan karena 
statusnya suda masuk dalam kategori rujuakn dan 
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penulisannya tidak mempunyai alasan untuk 
mengabaikannya. 

 

 

 

 

 



29 

 

 

Karakteristik Rasm Utsmani 

Kalau kita bandingkan penulisan teks ayat Al-
Quran antara yang menggunakan Rasm Utsmani 
dengan yang menggunakan rasm imla’i, maka kita 
dapati setidaknya ada 7 karakteristik yang unik.  

Ketujuh karakter unik itu tidak sejalan dengan 
kaidah pada rasm imla’i, dan hanya berlaku manakala 
kita menggunaan kaidah rasm Ustmani, yaitu : 

1. Menghilangkan (حذف) huruf 

2. Menambahi (زيادة) huruf 

3. Mengganti (إبدال) huruf 

4. Penulisan Hamzah 

5. Ha’ ta’nis 

6. Menyambung (الوصل) dan Memisahkan (الفصل) 

7. Memilih Salah Satu 

Kita akan bahas satu per satu dengan sekaligus 
kita beri contohnya dari mushaf 
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E. Hadzf (Menghilangkan) 

Hadzf itu berarti menghilangkan atau 
membuang. Maksudnya membuang sebuah huruf 
dari teks yang seharusnya tertulis kalau 
menggunakan rasm amlai. Huruf-huruf yang 
dihilangkan atau dibuang itu adalah alif (ا), ya’ ( ي), 
wawu (و), nun (ن) dan lam (ل). Contohnya sebagai 
berikut :  

1. Menghilangkan Alif 

Sebagai contoh yang mudah, mari kita buka 
lembaran mushaf dan fokus pada surat pertama 
yaitu surat Al-Fatihah. 
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Perhatikan pada lafadz ar-rahman, al-‘alamin, 
maliki, ash-shirath dan shirat. Kalau menggunakan 
kaidah imla’iyah, maka lafadz-lafadz itu seharusnya 
dituliskan dengan alif yang utuh menjadi (الرحمان), 
 Tapi ternyata di dalam .(صراط ) ,(الصراط) ,(مالك) ,(العالمين)
mushaf, semua alif itu dihilangkan atau dibuang 
(dihadzf).  

Nama-nama orang yang bukan nama Arab namun 
diarabkan kalau pakai kaidah imla’iyah penulisannya 
pakai alif, seperti Ibrahim (إبراهيم), Ismail (إسماعيل), ishak 
 dan lainnya ada 11 nama. Namun ,(إسرائيل) Israil ,(إسحاق)
perhatikan penulisannya di mushaf rasm Utsmani, 
kita akan menemukan huruf alif pada nama-nama itu 
menghilang.  

Tapi uniknya, nama-nama seperti Daud (داود), 
Thalut (طالوت), Jalut ( جالوت) justru dituliskan lengkap 
dengan alif. 

 

Beberapa huruf alif juga menghilang (hadzf) dari 
teks rasm Utsmani, yaitu bila posisinya terletak 
setelah huruf tertentu. Padahal kalau ditulis 
menggunakan kaidah imla’iyah, alif-alif itu 
seharusnya bermunculan.  

Syeikh Muhammad Ali Ad-Dhaba’ melakukan 
penelitian dan menemukan hal itu, kemudian Beliau 
menyusunnya dalam sebuah daftar sebagai berikut : 
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2. Menghilangkan Ya’ 

Selain alif, huruf ya’ (ي)  di dalam penulisan rasm 
Utsmani juga sering kita temukan menghilang. 
Misalnya pada lafadz hawariyyin (حواريين), ummyyin 
 Juga pada .(ربانيين) rabbaniyyin ,(نبيين) nabiyyin ,(أميين)
yastahyi (يستحيي), yuhyi (يحيي), waliyyi (وليي), waliyyiya  

 .(أن يحيي الموتى) an yuhyiyal mauta ,(لنحيي) linuhyiya ,(وليي)
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Dan perhatikan fiil berikut ini yang seharusnya di 
bagian akhi ada huruf ya’, ternyata pada menghilang. 

 

3. Menghilangkan Wawu 

Dalam kasus huruf wawu yang hilang, umumnya 
terjadi manakala ada dua huruf wawu berurutan 
atau ganda dan keduanya berada dalam satu kada 
yang sama.  

 

Selain itu juga ketika terletak setelah hamzah 
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yang berada di atas huruf wawu, seperti : 

 

Dan wawu juga dihilangkan bila terletak pada 
akhir dari suatu fi’il, khusus hanya di empat titik saja 
yaitu : 

 

4. Menghilangnya Lam 

Kasus hilangnya huruf lam, biasanya terjadi 
apabila ada lafadz yang diawali dengan huruf lam lalu 
kemasulam al-lam ma’rifah, maka yang dituliskan 
hanya satu lam, sedangkan yang satunya lagi 
dihapus. Contohnya adalah sebagai berikut : 

 



36 

 

5. Menghilangkan Nun 

Hilangnya huruf nun terjadi pada dua ayat. Yang 
pertama pada surat Yuusf ayat 110 : 

 

Lafadz fanujjiya aslinya adalah fanunjiya (فننجي) 
dengan dua huruf nun, namun dalam rasm ustmani 
satu nun-nya dihilangkan. Para ulama qiraat memang 
punya dua cara dalam membacanya. Kita yang 
membaca Al-Quran menggunakan riwayat Ashim 
(dan juga Ibnu Amir dan Ya’qub), membacanya 
susuai dengan teksnya, yaitu fanujjiya dengan tidak 
ada huruf nun dan mentasydidkan huruf jim.  

Sedangkan para ahli qiraat yang lain 
membacanya dengan dua huruf nun dengan 
disukunkan pada nun kedua, sedangkan huruf jim 
tidak ditasydid, menjadi fanunjiya (فننجي). 

Contoh yang kedua terdapat pada surat Al-
anbiya’ ayat 88 :  

 

Pada ayat ini lebih terlihat bahwa secara rasm 
utsmani, huruf nun dihilangkan, namun kita yang 
membaca dengan qiraat Ashim, justru membacanya 
dengan seolah-olah ada huruf nun dimana nun yang 
keduanya disukunkan. Resminya secara ilmu rasm 
ustmani, huruf nun hanya ada satu disitu, namun 
dalam penulisan mushaf kemudian dibantu dengan 
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dituliskan huruf nun kecil.  
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2. Menambahkan (Ziyadah) 

1. Mengambahkan Alif 

 

2. Menambahkan Ya’ 

 

3. Menambahkan Wawu 
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3. Badal (Mengganti) 

1. Alif Diganti Wawu 

 

2. Alif Diganti Ya’ 

 

3. Ha’ Ta’nis Diganti Ta’ 
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4. Penulisan Hamzah 
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5. Ha’ ta’nis 
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6. Menyambung (الوصل) dan Memisahkan (الفصل) 

 



43 

 

7. Memilih Salah Satu 
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