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Nabi Muhammad SAW berkata: "Barangsiapa yang ingin hidup @ahagia) di

dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barangsiapa yang ingin hidup di akhirat

@ahapna) maka harus dengan ilmu, dan barangsiapa yang ingin hidup @ahagia) di

dunia dan akhirat maka harus dengan ilmu"
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB'LATIN

sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

pendidikur dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan

N"*"* OSa3 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pembakuan Pedoman

Trao sl iterasi Arab-Latin

l. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan hrruf, dalun trrrsliterasi ini sebagian dilamburgkan dengan huruf dan

,"0** dilambangkan dengan andq dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan

huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar hurufArab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin'

Huruf Arab Nema Huruf Latin Nama

I alif tidak dilambangkar tidak dilambangkan

$ ba' b Be

g te' t Te

13 sa' s
es (dengan titik di atas)

e jim j Je

e ha' h ha (dengan titikdi bawah)

t khe' llt ka dan ha

.t dal d De

J 7Al z zet (dengan titft di atas)

t



) ra' r Er

J 7.At z Zet

Lt sln s Es

,-i sym sy es dan ye

..f 9ad
s es (dengan tiJik di bawah)

,.r dad d de (dengan titik di bawah)

.L td t te (dengan titik di bawah)

I za' Z zet (dengan titik di bawah)

e 'ain
a koma terbalik di atas

e galn o ge

TJ fE' f ef

,J qaf q ki

4 kaf k ka

d lIm I el

I mlm m em

o ntin n en

J wau w we

, ha' h
r
ha

xt



2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa lndonesia, terdiri dari vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong'

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat'

transliterasinya sebagai berikut :

Contoh:

i.-':S- 1a1n6u

cli- su'ila

r .l.r !a!

Jsj

- ya2habu

- iukira

dii - fa'ala

2) VokaLRangkap

VokalrangkapbahasaArabyauglambangnyaberupagabrmganantaraharkat
dan huruf, transliterasinya gabungan htrruf, yaitu:

Tanda dan Huruf

xil



Contoh:

i-ii6- raira d.rr- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambanpya berupa harkat dan hurui

transliterasinya berupa huruf dan tandq yaitu:

Hskat dm Huruf Nama
Hurddan

Tanda
Nama

fathah dan alif atau y6' a a dan garis di atas

Lt ,..Q.. kasrah dan y5' I i dan garis di atas

3..,O.. dammah dan wlu ii u dan garis di atas

Contoh:

r! - qdla

stl- ramd

T['MaftiiIah

Transliterasi untuk t6'marb[tah ada dua.

TE Marbulah Hidup

TE marbfitah yang hidrp atau mendapat harkat fatfatr, kasrah dan {ammah,

trusliterasinya adalah /ti.

Ie'Marbfltah Mati

TT mrbUlah yang mati atau mendapat harkat sukfin, transliterasinya adalah /]/.

Xdru pada suatu kata yang akhir katanya t5' marbiifah diihti oldlkata yang

Eggunakan kata sandang "af', serta bacaan kedua kata itu terpisah 6aka td'

Etiitah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Cmoh:

&L!iLi-1-2-raudah al-a!ftI ir#t&li -al Madnah al Mrmacrwarah

G -qila
,,.t.
LIJ+- yaqulu

1-

r)

4

T
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5. Syaddah (TasYdid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

scbuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda

iJruddah tersebut dilambangkan dengan hwut yaitu huruf yang sama dengan huruf

yng diberi tanda sYaddah itu.

Cotoh:

E.r - rabban6 dl - nazzala 'r+11 - al-birr

t.li
c.rrt- al-4alJu

-rl.
a! - nut'ima

C Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu: jl.

llmrm, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandangyang

Ift6i oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

l) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiatr

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan

bunyinya, yaitu huruf /U diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang

lngsng mengikuti kata sandang itu.

2) Kta sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

(xa sandang yang diikuti oleh huruf qamariatr ditransliterasikan sesuai dengan

rttra yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Bdk diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis

EF* dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dangan tanda sambrmg/hubmg.

h&: t
Itr
r&,

ci}- ar-rajulu

S - al-qalamu

isiJi - as-sayyidatu

A;+ii - al-bafi'u

,i.i1i - asy-syamsu

,Xii - al-jal6lu



7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah

ditranslirerasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam

tulisan Arab beruPa alif.

8. Penulism Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik f il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi

hta-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam

trmsliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah

pr kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

Contoh:

l) Hamzah di awal:

.i, - umirtu

2) Hamzah di tengah:

J-i.lb- ta'khu2[na

3) Hamzah di akhir:

i&i - syai'un

ti*1t1r ]r+i d ^r,'l"r

6lj+.tl-l66ir ryrG

tiLiJiJ lilJ+-t ill ri,,f

E; $-t2r}ir ,,J i.++lt e;,rsl lJl; *:

)- HuufKapital

Meskipun dalam sistem tulisan fuab

tnsliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

CSi - akala

t'r-
ujsu - ta'kulfina

- an-nau'u

- Wa innatldha lahuwa khair ar-rdziqin
o

- Fa aufr al-kaila wa al-m-iz6na

- Bismill6hi majrehd wa murslh[

- Wa lillahi ald an-ndsi htiju al-baiti

manistatd' a ilaihi sabila

huruf kapital tidak dikenal. dalam

Penggunaan huruf kapital seperti apa



yang berlaku dalam EYD, diantilanya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf

,*ul, n*u diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan hurufawal kata sandangnya'

Contob:

ijill'Yl ili:u, * Wa mE ffirrllammadun ill6 ras[lun.

- Inna awwala baitin wudi'a linndsi

lalla2l 6; Bakkata mubtuakan'

- Syahru Rams(![tt al-laziur,nla

fihi al-Qw'5nu.

- Wa laqad ra'6hu bil-ufuqil-mubini'

- Al-lramdu liltahi rabbil-' [lamina-&tuJt.il,! r.riji

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital

tidak dipergunakan.

Contoh:
o

- Nasrum minallihi wa fathun qarib

- Lillehi al-amru janil'an

- Wallahu bikulli syai'in'alimtm

. 'A r21 - ,t .. t. iLJ g ir! I alll r-ri tsj
''! \. J

ub; -x!i.r,

'* z,-.&,';

10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan. pedoman transliterasi

ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Jajwid. Karena itu peresmian

pedoman transtiterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
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