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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur be-

rupa ayat per ayat maupun surat yang pendek secara 

lengkap. Rasulullah sendiri mengajarkan Al-Quran ke-

pada para sahabat menempuh waktu yang cukup pan-

jang yang secara keseluruhan  memakan waktu kurang 

lebih 23 tahun, yakni 13 tahun waktu Nabi masih ting-

gal di Mekkah sebelum hijriyah dan 10 tahun waktu 

Nabi sesudah hijrah ke Madinah. Proses ini diwarnai 

berbagai peristiwa penting dalam sejarah perkemba-

ngan Islam. 

Usaha Jam‟ul Quran (pengumpulan al-Quran) atau 

yang dikenal dengan istilah Kodifikasi al-Quran pada 

dasarnya seiring dengan pengajaran al-Quran oleh Na-

bi kepada sahabat. Sebagaimana pengertian yang di 

berikan oleh Syekh Manna Khalil al-Qatan dalam buku-

nya Mabahits fi Ulum al-Quran bahwa Jam‟ul Quran 

yakni Hifzuhu dan Kitabatuhu.1Para sahabat  tidak ha-

                                                 
1Manna Kahlil al-Qattan, Mabahits Fi Ulum al-Quran,(Tt: Mansyurat 
al-„Asr al-Hadis, 1973) hlm. 118 
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nya menerima al-Quran dari Rasulullah, tetapi juga 

dengan menghafal dan menuliskannya. Walaupun usa-

ha penulisan yang dilakukan sahabat masih berupa 

catatan sederhana.  

Setelah Rasulullah wafat barulah usaha kodifikasi 

al-Quran menjadi perhatian khalifah Abu Bakar sesuai 

dengan saran yang diberikan oleh Umar ibn Khatab. 

Usaha ini pun dilanjutkan oleh khalifah Usman ibn dan 

Ali ibn Abi Thalib.2 Mushaf Al-Quran yang saat ini 

dipegang dan dibaca oleh umat Islam merupakan hasil 

dari panjangnya proses kodifikasi yang sudah dilewati. 

Seiring dengan penyebaran agama Islam yang se-

makin meluas, kegiatan penyalinan  mushaf al-Quran 

juga dilakukan oleh para ulama yang tersebar di ber-

bagai daerah di Indonesia. Hal ini sehubungan dengan 

mulai  berkembangnya pengajaran tulis baca al-Quran. 

Pengajaran tulis baca al-Quran dilakukan di sekolah 

tradisional maupun keluarga.3 Sebagai contoh di Sula-

wesi  Selatan, anak-anak menghabiskan waktu satu jam 

                                                 
2Nasaruddin Umar, Ulumul Quran, (Jakarta: al-Ghazali Center, 20-
08), Cet. I, hlm. 105 
3Tim Penyusun, Mushaf Al-Quran di Rantau Melayu-Nusantara: Kha-
zanah Mushaf Al-Quran di kepulauan Riau, (Jakarta: Lajnah Penta-
shihan Mushaf al-Quran, 2014) hlm. 21 Selanjutnya disebut Mushaf 
Al-Quran di Rantau Melayu 
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di pagi dan malam hari dengan ulama yang mengajari 

mereka bagaimana menilai, menerangkan al-Quran, 

membaca dan  menulis dalam huruf Arab. Sedangkan 

di Aceh, sekitar tahun 1600 telah terdapat banyak Seko-

lah tempat anak-anak lelaki belajar membaca al-Quran 

dalam bahasa Arab.4  

Dengan memiliki pengetahuan dan kemampuan 

baca tulis al-Quran, maka memiliki sebuah al-Quran 

menjadi sebuah keharusan. Penyalinan al-Quran men-

jadi sebuah keniscayaan seiring dengan perkembangan 

tradisi pengajaran al-Quran yang semakin luas. Inilah 

yang menjadi salah satu faktor pendorong kegiatan 

penyalinan al-Quran di Indonesia. Dipengaruhi oleh 

berbagai latar belakang kebudayaan yang beragam, co-

rak mushaf yang dihasilkan pun akhirnya memiliki ciri 

khas masing-masing baik dalam kaligrafi maupun ilu-

minasi. Untuk mushaf di Indonesia sendiri yang saat 

ini di pergunakan adalah Mushaf yang telah sesuai 

dengan Mushaf Al-Quran Standar Indonesia.5Usaha 

penyalinan mushaf al-Quran ini juga di lakukan oleh  

                                                 
4Ibid, hlm. 8 
5Tim Penyusun, Sejarah Penulisan Mushaf Al-Quran Standar Indone-
sia, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2013) hlm. 90. Selanjut-
nya disebut Sejarah Pemulisan Mushaf 



   

4  

 

ulama-ulama yang berada di tanah Melayu Kepulauan 

Riau. Ini dibuktikan dengan di temukannya manus-

krip-manuskrip al-Quran yang ditemukan di Pulau 

Penyengat dan di Pulau Lingga. Di Pulau Penyengat, 

manuskrip al-Quran yang ditemukan berjumlah lebih 

kurang tujuh manuskrip yang berada di Masjid Raya 

Sultan Riau dan Pusat Maklumat Kebudayaan Melayu. 

Sedangkan untuk Pulau Lingga jumlah manuskrip ya-

ng terdata sebanyak sepuluh buah, sembilan di antara-

nya berada di Museum Linggam Cahaya dan  satu mu-

shaf di tangan masyarakat yang bernama Ibu Maharani.    

Namun, sesuai dengan judul penelitian, maka da-

lam penelitian ini akan difokuskan untuk mengkaji ma-

nuskrip al-Quran di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat 

sendiri merupakan pulau yang berada di wilayah Pro-

vinsi Kepulauan Riau tepatnya Kota Tanjungpinang. 

Penelitian ini akan membahas berbagai hal yang berkai-

tan dengan tentang manuskrip al-Quran Pulau Penye-

ngat. Dimulai dengan penjelasan apa dan bagaimana 

bentuk dan kondisi manuskrip yang berada di Pulau 

Penyengat. Kemudian  meninjau sejarah naskah, seja-

rah seni dan budaya yang berkaitan  dengan mushaf al-

Quran dan hal-hal yang berkaitan dengan manuskrip 
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al-Quran Pulau Penyengat. Walaupun begitu, dalam 

penelitian ini karena memang dalam pembahasan seja-

rah Pulau Penyengat sendiri tidak dapat dipisahkan 

dengan sejarah kerajaan besar Riau-Lingga yang cukup 

berpengaruh di Indonesia6, maka peneliti  dalam me-

ngumpulkan data tidak hanya akan terpaku di Pulau 

Penyengat, tetapi juga akan mengkonfirmasikan ke 

Pulau Lingga.  

Penelitian ini dilakukan dengan dilatarbelakangi 

oleh beberapa hal, diantaranya melihat keberadaan ma-

nuskrip al-Quran di Pulau Penyengat saat ini mulai 

rusak termakan usia. Hal ini tentu akan menjadi keru-

gian besar sebagai aset sejarah yang berharga. Oleh ka-

rena itu  kajian tentang  manuskrip al-Quran di Kepu-

lauan Riau, khususnya Pulau Penyengat dapat men-

jadi salah satu upaya pelestarian yang menjadi pilihan. 

Sehingga informasi mengenai keberadaan manuskrip-

manuskrip al-Quran di Pulau Penyengat tidak hanya 

menjadi cerita saja. Selain itu STAIN Sultan Abdurrah-

                                                 
6Faisal Sofyan, Sejarah Persemendaan Melayu dan Bugis: Perjalanan 
Panjang dari Sulawesi ke Riau Kepulauan dan Perhentian Akhir di 
Tanah Semenanjung, (Tanjungpinang: CV Milaz Grafika, 2013) hlm. 
93.Lihat juga Wan Mohd Shaghir Abdullah, Penyebaran Islam dan 
Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu (Kuala Lumpur: Pusat 
Penyelidikan dan Penyebaran Khazanah Islam Klasik dan Modern 
Dunia Melayu, 1999) 
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man Kepulauan Riau yang notabene berada di Kepu-

lauan Riau dan memiliki Program Studi Ilmu al-Quran 

dan Tafsir, maka penelitian ini diharapkan men-jadi 

salah satu informasi tentang bagaimana bukti perkem-

bangan Islam di Kepulauan Riau, khususnya yang ber-

kaitan dengan al-Quran. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Untuk mengetahui berbagai hal tentang manus-

krip al-Quran Pulau Penyengat, maka perlu dianalisis 

beberapa hal yakni 

1. Bagaimanakah sejarah penulisan manuskrip al-

Quran Pulau Penyengat? 

2. Bagaimanakah ciri khas dan bentuk manuskrip 

al-Quran yang terdapat Pulau Penyengat? 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk me-

ngetahui bentuk manuskrip al-Quran Pulau Penyengat 

dan sejarah yang berkaitan. Secara khusus penelitian ini 

dapat dinyatakan sebagai berikut: 

1. Mengetahui sejarah penulisan manuskrip al-

Quran Pulau Penyengat 
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2. Mengetahui berbagai bentuk manuskrip al-

Quran yang terdapat di Pulau Penyengat, se-

perti ciri khas khat dan iluminasi. 

 

D. KAJIAN TERDAHULU 

Kajian yang berkaitan dengan Manuskrip al-Qur-

an Kepulauan Riau sebelumnya ditulis oleh Lajnah 

Pentashihan Al-Quran  yang berjudul: Mushaf Al-Quran 

di Rantau Melayu-Nusantara Khazanah Mushaf Al-Quran 

di Kepulauan Riau.7 Kajian yang ada baru bersifat umum 

karena hanya memaparkan manuskrip-manuskrip ya-

ng tersebar di Kepulauan Riau. Selain itu kajian yang 

ada tidak secara khusus membahas manuskrip al-Qur-

an Pulau Penyengat. Sedangkan penelitian ini secara 

khusus mendalami manuskrip al-Quran yang ada di 

Pulau Penyengat dengan meneliti bentuk dan ciri khas 

manuskrip yang ada dan sejarah penulisannya.  

 

E. KONTRIBUSI  PENELITIAN 

1. Bersifat akademis 

Penelitian ini sebagai salah satu pemenuhan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi.  

                                                 
7Lembaga Pentashihan Quran, Mushaf Al-Quran di Rantau Melayu 
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2. Bersifat kelembagaan  

Penelitian ini mampu menjadi bahan informasi 

studi bagi civitas akademika STAIN Sultan Ab-

durrahman Kepulauam Riau khususnya dalam 

bidang kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir.  Selain itu 

penelitian ini juga diharapkan sebagai salah satu 

perwujudan Nilai ke-Melayuan yang terkandung 

dalam VISI MISI kampus yang dapat memberikan 

dampak positif terhadap pengembangan kampus.  

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai salah satu informasi tentang aset berharga 

peninggalan penting bagi Pemerintah Kepulauan 

Riau dan tambahan khazanah keislaman di Nu-

santara tentang al-Quran, sehingga semakin ba-

nyak penelitian serupa ke depannya.  

 

F. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempe-

lajari tentang metode-metode penelitian.8 Sehubungan 

dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masa-

lah cara kerja, yaitu masalah cara kerja untuk memaha-

                                                 
8Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rake 
Sarasin, 1996, Ed.III, Cet 7), hlm. 4 
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mi obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangku-

tan.9 Selanjutnya, diantara ciri metode ilmiah ini adalah 

mempunyai tujuan untuk memperoleh keterangan ya-

ng cukup dan juga teliti dengan menggunakan pemiki-

ran yang logis dan teratur serta menyusun pengetahu-

an secara sistematis.10 

Penelitian ini menggunakan penelitian kepusta-

kaan (library research/literature review) yaitu kegiatan 

membaca, mencermati, mengenali, dan mengurai hing-

ga menganalisa bahan bacaan (pustaka/ teks).11Peneliti 

akan mengkaji buku atau literatur yang sesuai dan 

relevan dengan tema penelitian yang di angkat oleh 

peneliti yaitu tentang Manuskrip Al-Quran Pulau Pe-

nyengat. Sebagai Sumber Premier yaitu manuskrip-

manuskrip al-Quran yang berada di Pulau Penyengat. 

Sedangkan sumber skunder buku-buku dan data yang 

berkaitan dengan sejarah Islam di Pulau Penyengat  

dan Kerajaan Riau-Lingga. 

                                                 
9Koentjoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT. 
Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 7-8. 
10Marzuki, Metode Riset (Yogyakarta: BEFE-UII,95 Cet. 6), hlm. 18.  
11Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan 
Obor Indonesia, 2008), hlm. 1.Lihat juga Noeng Muhadjir,  Meto-
dologi Ke-ilmuan: Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, edisi v 
(Yogya-karta: Rake Sarasin, 2007), hlm. 411. Nana Abrahim, 
Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung : Sinar Baru, 1989) , 
hlm. 64 
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Peneliti juga menggabungkan penelitian ini de-

ngan field research yaitu metode penelitian dengan me-

nggunakan lpenelitian lapangan yang sesuai dengan 

obyek yang penulis pilih, yakni: observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Untuk menganalisa data penulis 

menggunakan metode content analysis, sehingga di 

dapatkan hasil penelitian yang mendalam. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. SEJARAH PENULISAN DAN PEMELIHARAAN 
AL-QURAN 
 

Penulisan dan pemeliharaan Al-Quran melewati 

proses panjang dan dalam kurun waktu yang lama. 

Sejarah panjang ini dimulai dari keresahan hati sahabat 

Nabi yakni Umar ibn Khatab ketika melihat kondisi 

banyaknya para sahabat penghapal al-Quran yang gu-

gur di medan perang. Sedangkan pada saat itu al-Qur-

an belum terhimpun menjadi sebuah mushaf yang ter-

tulis lengkap.  

Oleh karena itu beliau menyampaikan gagasan-

nya agar segera  menghimpun dan mengumpulkan ay-

at-ayat al-Quran yang bertebaran. Walaupun sempat 

mendapat penolakan, namun pada akhirnya gagasan 

beliau inilah menjadi awal tonggak sejarah penghimpu-

nan dan penulisan ulang al-Quran. Sehingga dapat 

dilanjutkan dengan proses  pembukuan dan penyem-

purnaan tanda baca sampai menjadi sebuah mushaf 

yang sempurna seperti yang ada di tangan kita saat ini.  
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Pemeliharaan al-Quran (Jam‟ul Quran) sendiri me-

miliki dua makna yaitu: 

a. اجلمع ىف القلوب والّصدور artinya penghimpunan dalam 

hati yakni melalui hafalan 

b.  اجلمع ىف الّصحا ئف والّسطور artinya penghimpunan atau 

pengumpulan dalam shahifah-shahifah melalui 

penulisan dan pencatatan.12 

Sedangkan kata Al-Qur‟an berasal dari kata qara‟a 

 berbentuk masdar dengan arti isim maf‟ul yaitu (قزاء)

maqru‟ (dibaca). 

 

كالم هللا الونزل علي النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الوتلو الوتواتز الوتعبد بتال وتو هي 

اول سورة الفاتحت واخزه سورة الناس
13  

Firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad 

SAW dengan jalan mutawatir, menjadi ibadah membacanya, 

di awali Surat Al-Fatihah dan diakhiri Surat An-Naas 

Dengan berbagai peristiwa yang mengiringi se-

jarah panjang penulisan dan pemeliharan al-Quran, 

maka dapat dikelompokkan menjadi beberapa masa, 

yaitu: 

                                                 
12M. Zaenal Arifin, Khazanah Ilmu Al-Quran,  (Tangerang: Yayasan 
Masjid At-Taqwa, 2018) h. 20 Cet.1 
13Manna Kahlil al-Qattan, Mabahits Fi Ulum al-Quran 
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a. Masa Nabi, berbentuk hafalan dan beberapa sa-

habat yang bisa tulis baca menuliskan di kepi-

ngan tulang, pelepah kurma & kulit binatang 

b. Masa Khulafaur Rasyidin 

1) Masa Abu Bakar Shidiq, mengumpulkan ay-

at-ayat al-Quran yang berserakan & ditulis-

kan dalam lembaran-lembaran yang diji-lid. 

Tugas ini diberikan kepada Zaid ibn Tsabit. 

2) Masa Umar ibn Khatab, pemeliharaan al-Qu-

ran pada masa ini tidak mengalami perkem-

bangan baru, namun mushaf yang ada men-

dapatkan perlindungan. 

3) Masa Usman ibn Affan, pada masa ini terkait 

dengan adanya pertikaian yang disebabkan 

oleh perbedaan bacaan al-Quran, maka Us-

man menunjuk Zaid ibn Tsabit sebagai ke-

tua panitia penyalinan al-Quran dari shuhuf-

shuhuf  yang dipegang oleh Hafshah. Apabila 

terdapar perbedaan Qiraat, maka ditulis de-

ngan bahasa Arab Quraisy. Mushaf ini ke-

mudian diperbanyak dan dibagikan ke bebe-

rapa daerah Islam. Mushaf yang dipegang 



   

14  

 

khalifah Usman selanjutnya disebut sebagai 

Mushaf Usmani. 

4) Masa Ali ibn Abi Thalib, masa ini dikenal de-

ngan Masa Kodifikasi Al-Quran yakni ma-sa 

pembukuan al-Quran. 

c. Pasca Khulafaur Rasyidin 

Pada masa ini Al-Quran mengalami masa pe-

nyempurnaan. Lembarannya mulai diperindah dan 

mulai di lengkapi dengan syakal berbentuk titik dan 

harakat.14Beberapa usaha penyempurnaan yang di 

lakukan, yaitu: 

1) Pemberian tanda baca oleh Abu Aswad Ad-

Dualiy 

2) Pemberian titik pada huruf dipelopori  oleh 

Nashr ibn Ashim 

3) Pemberian harakat di atas (a), di bawah (i), 

di depan (u), sukun (°), mad dan tasydid. 

 

B. PERKEMBANGAN AL-QURAN DI INDONESIA 

Berdasarkan alur perkembangan, beberapa perio-

de perkembangan mushaf di Indonesia, yaitu: 

                                                 
14Lihat juga Manna Kahlil al-Qattan, Mabahits Fi Ulum al-Quran 
dan M. Zaenal Arifin, Khazanah Ilmu Al-Quran 
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1. Mushaf tulisan Tangan 

Teknik penyalinan  al-Quran dimulai sejak abad 

ke 13 Masehi.  

2. Mushaf Cetak Mesin 

a. Mushaf Cetakan Awal 

Asal-usul Quran cetakan awal(early printed Qur-

an) yang beredar di Asia Tenggara pada paruh 

akhir abad ke 19 berdasarkan temuan hingga 

kini tidaklah banyak. Pusat-pusat percetakan 

yaitu: Palembang, Singapura, Bombay dan 

Turki. 15 

b. Mushaf Cetakan Tahun 1933-1983 

Ada sekitar 11 mushaf yang dicetak di Indo-

nesia dalam rentang waktu lebih kurang 50 

tahun ini. Di antaranya  

1) Cetakan Matba‟ah al-Islamiyah Bukitinggi, 

2) Cetakan Abdullah bin Afif Cirebon, 

3) Cetakan al-Maarif Bandung.16 

3. Mushaf  Cetakan Tahun 1984 sampai 2003 

Ada sekitar 6 mushaf yang dicetak di Indonesia 

dalam rentang waktu 20 tahun ini, diantaranya  

a. Mushaf  Standar Indonesia1991 
                                                 
15M. Zaenal Arifin, Khazanah Ilmu Al-Quran, h. 35 
16Ibid, h. 36  
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b. Mushaf Al-Quran Bombay Terbitan Karya Toha 

Putra 2000 

c. Mushaf Al-Quran karya Ustadz Rahmatullah 

2000 

d. Mushaf Al-Quran arya Safaruddin 2001 

e. Al-Quran terbitan Karya Insan Indonesia 

2002.17 

4. Mushaf Cetakan Tahun 2004 samapai sekarang 

Pada era ini perkembangan pencetakan mushaf 

kian pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya ber-

bagai variasi tampilan mushaf al-Quran yang disesuai-

kan dengan segmen pembacanya, seperti anak-anak, 

wanita, pengkaji fiqh, saintifik dan lainnya.18 Perkem-

bangan selanjutnya dapat dilihat dari kreasi dengan 

memberi warna khusus kata Allah. Kemudian penam-

bahan kertas pembatas, uraian makhraj huruf, ayat 

sajadah dan tilawah asbabun nuzul, tafsir dan lainnya. 

 

 

 

 

                                                 
17Ibid, h. 38 
18Ibid  
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C. RAGAM  ILUMINASI  DALAM  PENULISAN AL-
QURAN DI INDONESIA 
 

Di Nusantara, penyalinan Al-Qur'an diperkirakan 

di mulai dari Aceh, sejak sekitar abad ke-13, ketika Pa-

sai, di pesisir ujung timur laut Sumatera, menjadi kera-

jaan pertama di Nusantara yang memeluk Islam secara 

resmi melalui pengislaman sang raja, yaitu Sultan 

Malik as-Saleh. Kemunculannya sebagai kerajaan Is-

lam sejak awal atau pertengahan abad ke-13 merupa-

kan hasil dari proses islamisasi daerah-daerah pantai 

yang pernah disinggahi para pedagang Muslim sejak 

abad ke-7, dan seterusnya. Meskipun demikian, kita 

tidak menemukan Al-Qur‟an dari abad ke-13 itu, dan 

Al-Qur‟an tertua dari kawasan Nusantara yang di 

ketahui sampai saat ini berasal dari akhir abad ke-16. 

Penyalinan Al-Qur‟an secara tradisional berlangsung 

sampai akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20 yang 

berlangsung di berbagai kota atau wilayah penting ma-

syarakat Islam masa lalu, seperti Aceh, Riau, Padang, 

Palembang, Banten, Cirebon, Yogyakarta, Surakarta, 

Madura, Lombok, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, 

Makassar, Ternate, dan lain-lain. Warisan penting ma-

sa lampau tersebut kini tersimpan di berbagai perpus-



   

18  

 

takaan, museum, kolektor, pesantren, masjid, serta ahli 

waris, dan paling banyak berasal dari abad ke-19.19 

Iluminasi atau illumination dari akar kata illumi-

nate, berarti to light up, to make bright, to decorate-adalah 

hiasan di sekitar teks ayat dalam mushaf al-Quran yang 

memiliki fungsi untuk memperterang suatu teks.20 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia iluminasi berarti 

penerangan(dengan sinar matahari atau sinar buatan 

seperti lampu hias).21Dalam Bahasa Arab disebut Tazhib 

karena biasanya menggunakan emas. Berikut ini be-

berapa bentuk hiasan yang terdapat dalam mushaf al-

Quran: 

 

 

 

 

  

                                                 
19http://quran-nusantara.blogspot.com/2012/02/tradisi-
penyalinan-al-quran-di-aceh.html dilihat pada  Senin 08 Oktober 
2018 Jam 14.00 WIb 
20Lembaga Pentashihan Quran, Mushaf Al-Quran di Rantau Melayu 
21Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2008 ) h. 526  Edisi IV 

http://quran-nusantara.blogspot.com/2012/02/tradisi-penyalinan-al-quran-di-aceh.html
http://quran-nusantara.blogspot.com/2012/02/tradisi-penyalinan-al-quran-di-aceh.html
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Gambar berbagai hiasan dalam kaligrafi 

Di dalam mushaf al-Quran iluminasi biasanya 

menghias bagian awal, tengah, dan akhir Al-Qur‟an. 

Hiasan di ketiga bagian ini merupakan bagian yang 

sangat penting dalam seni naskah Al-Qur‟an dan ilu-
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minasi ini terdapat di hampir seluruh mushaf Al-

Qur‟an Nusantara. Iluminasi dalam mushaf al-Quran 

Nusantara biasanya memiliki kekhasan tersendiri dan 

yang pasti sangat beragam. Iluminasi dapat di cirikan 

dengan melihat beberapa hal, yaitu22:  

1. Pola dasar 

2. Motif hiasan 

3. Warna.  

Untuk dapat melihat ragam dam ciri khas ilumi-

nasi, berikut penulis cantumkan beberapa contoh ra-

gam iluminasi yang terdapat dalam mushaf al-Quran 

Nusantara, yakni: 

1. Mushaf Al-Quran Aceh, 

Pola dasar iluminasi Al-Qur'an khas Aceh biasa-

nya dicirikan dengan: 

a. Bentuk persegi, dengan garis vertikal di sisi ka-

nan dan kiri, yang menonjol ke atas dan ke ba-

wah, biasanya dalam bentuk lancip atau leng-

kungan;  

b. Bentuk semacam kubah atau mahkota di ba-

gian atas, bawah, dan sisi luar; 

                                                 
22Lembaga Pentashihan Quran, Mushaf Al-Quran di Rantau Melayu 
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c. Hiasan semacam kuncup di ujung masing-ma-

sing kubah tersebut. 

d. Hiasan sepasang “sayap” kecil di sebelah kiri 

dan kanan halaman iluminasi. Warna yang di 

pakai terutama adalah merah, kuning, hitam, 

dan putih, namun tidak menggunakan tinta 

atau cat putih, tetapi warna kertasnya itu sen-

diri. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mushaf koleksi Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy, Banda Aceh 
 

2. Mushaf al-Quran dari Kesultanan Trengganu 

Mushaf al-Quran dari Kesultanan Trengganu di 

Pantai Timur semenanjung Malaysia mengembangkan 
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gaya iluminasi floral dengan taburan emas yang me-

wah.23 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Mushaf Al-Quran Kesultanan Bima koleksi Bayt al-Quran 
 

3. Mushaf Sulawesi Barat,  

Mushaf yang mempunyai catatan qiraat lengkap 

ini beriluminasi gaya floral yang sangat istimewa, ter-

dapat di awal, tengah dan akir mushaf. Iluminasi mu-

shaf sangat detail, bergaya “Pantai Timur: Semenan-

jung Malaysia, dikerjakan dengan keterampilan artistic 

yang luar biasa. Amat disayangkan, mushaf ini telah 

mengalami penjilidan ulang beberapa tahun lalu yang 

menyebabkan sebagian tulisan tulisan terpotong. Sang 

                                                 
23Lembaga Pentashihan Quran, Mushaf Al-Quran di Rantau Melayu 



 

   23 

penjilid nampaknya kurang berhati-hati, karena lembar 

yang berisi statistic jumlah huruf Al-Quran tidak ma-

suk dalam jilidan.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mushaf Sulawesi Barat 

4. Mushaf  Keraton Yogyakarta, 

Mushaf ini bisa dikatakan penuh hiasan. Setiap 

halaman terdapat hiasan dengan komposisi warna 

merah, emas, biru, hitam, pink, dan hijau muda. Motif 

                                                 
24Ali Akbar, Manuskrip Al-Qur'an dari Sulawesi Barat: Kajian Bebe-
rapa Aspek Kodikologi,(Jakarta, 2014) 
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hias pada halaman biasa berupa sulur bunga, motif 

saton, serta garis tegas yang membingkai teks dengan 

warna emas dan merah. Iluminasi lebih „mewah‟ terda-

pat pada awal mushaf (Surah al-Fatihah dan al-Baqa-

rah), tengah mushaf (Surah al-Kahf) dan akhir mushaf 

(Surah al-Falaq dan an-Nas). Pada halaman khusus ini 

hanya diisi 5-7 baris tulisan. Pada awal dan tengah 

mushaf menggunakan hiasan berupa silangan garis-

garis tegas yang membentuk motif kotak-kotak dan 

segitiga.25  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mushaf “Kanjeng Kiai Qur‟an”  koleksi Museum Keraton 
Yogyakarta 

                                                 
25Https://lpmq.inuxpro.com/artikel/223-kanjeng-kiai-al-qur-an-
mushaf-pusaka-kraton-yogyakarta  

https://lpmq.inuxpro.com/artikel/223-kanjeng-kiai-al-qur-an-mushaf-pusaka-kraton-yogyakarta
https://lpmq.inuxpro.com/artikel/223-kanjeng-kiai-al-qur-an-mushaf-pusaka-kraton-yogyakarta
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D. STANDAR PENULISAN MUSHAF AL-QURAN 
INDONESIA 
 

Terkait dengan upaya memelihara kemurnian, 

kesucian, dan kemuliaan Al-Qur‟an, lembaga yang se-

cara resmi mempunyai tugas memeriksa kesahihan 

suatu mushaf, yaitu Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur‟-

an (sejak 2007 bernama Lajnah Pentashihan Mushaf Al-

Qur‟an). Lajnah secara kelembagaan dibentuk pada 1 

Oktober 1959 berdasarkan Peraturan Menteri Muda 

Agama No. 11 Tahun 1959.  

Keberadaan Lajnah untuk melaksanakan tugas 

pentashihan mushaf diperkuat lagi dengan Keputusan 

Menteri Agama No. 1 Tahun 1982 yang menyatakan 

bahwa tugas-tugas Lajnah, yaitu (1) meneliti dan men-

jaga kemurnian mushaf Al-Qur‟an, rekaman, bacaan, 

terjemahan, dan tafsir Al-Qur‟an secara preventif dan 

represif; (2) mempelajari dan meneliti kebenaran mu-

shaf Al-Qur‟an bagi orang biasa (aw-as) dan bagi tuna-

netra (Al-Qur‟an Braille), rekaman bacaan Al-Qur‟an 

dalam kaset, piringan hitam, dan penemuan elektronik 

lainnya yang beredar di Indonesia; dan (3) menyetop 

pengedaran mushaf yang belum ditashih oleh Laj-
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nah.26Untuk memperlancar tugas pentashihan yang 

dilakukan oleh Lajnah, terbit Surat Keputu-san Menteri 

Agama Nomor 25 Tahun 1984 tentang Penetapan Mu-

shaf Standar. Mushaf Standar merupakan acuan bagi 

para anggota Lajnah untuk menjalankan tugasnya. Ada 

tiga jenis Mushaf Standar yang secara resmi menjadi 

pedoman kerja bagi Lajnah dan dengan demikian se-

cara resmi dapat diterbitkan dan diedarkan di Indo-

nesia. 

Berdasarkan dengan kutipan dari KMA No 25 

Tahun 1984, Mushaf Al-Quran Standar memiliki tiga 

jenis berdasarkan segmennya, yaitu; Mushaf Standar 

Usmani untuk orang awam, Bahriyah untuk penghapal 

al-Quran dan Braille bagi para tunanetra. KMA ini di-

kuatkan kembali dengan adanya Instruksi Menteri 

Agama No 7 Tahun 1984 tentang penggunaan mushaf 

Al-Quran standar sebagai Pedoman dalam Mentashih 

Al-Quran di Indonesia. Masing-masing. Masing-masing 

dari tiga jenis Mushaf Al-Quran Standar ini memiliki 

spesifikasi yang dapat dikenali dari 4 unsur utama yai-

tu: cara penulisan(rasm), harakat, tanda baca dan wa-

                                                 
26http://academia.edu/2637901/Pencetakan_Mushaf_Al-Qur-an_-
di_ Indonesia  

http://academia.edu/2637901/Pencetakan_Mushaf_Al-Quran_di_Indonesia
http://academia.edu/2637901/Pencetakan_Mushaf_Al-Quran_di_Indonesia
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qaf.27Ada beberapa alasan yang melatar belakangi pe-

nulisan Mushaf Al-Quran Standar Usmani, yaitu: 

1. Pedoman pentashihan bagi lajnah 

2. adanya berbagai ragamtanda baca dalam al-

Quran 

3. Kecendrungan masyarakat mengunakan satu 

model al-Quran 

4. Beredarnya al-Quran terbitan Luar Negeri di 

Indonesia 

5. Variasi Tanda baca al-Quran 

6. Tanda-tanda waqaf28 

Pengertian Mushaf Al-Quran Standar adalah Mu-

shaf yang dibakukan cara penulisan, harakat, tanda ba-

ca dan randa waqafnya sesuai dengan hasil yang di 

capai dalam Musyawarah Kerja Ulama Ahli Al-Quran 

yang berlansung 9 kali dari Tahun 1974 sampai 1983 

dan dijadikam pedoman bagi Mushaf Al-Quran yang 

diterbitkan di Indonesia.29Berikut perbandingan 3 Jenis 

Mushaf Al-Quran Standar30: 

                                                 
27Tim Penyusun, Sejarah Penulisan Mushaf Al-Quran Standar In-
donesia, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2013) h.11 
28M. Zaenal Arifin, Khazanah ilmu Al-Quran, (Tangerang: Yayasan 
Mes-jid Taqwa, 2018) Cet. 1, h. 265  
29Ibid, h. 14 
30Ibid  
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NO 
JENIS 

MUSHAF 

MUSHAF 
STANDAR 
USMANI 

MUSHAF 
STANDAR 
BAHRIYAH 

MUSHAF 
STANDAR 

BRAILE 

1 RASM 

Secara garis 
besar,rumusan 
As-Suyutiy 
dalam bidang 
rasm Usmani 
dapat di ke-
lompokkan ke 
dalam enam 
kaidah, yaitu: 
Membuang 
huruf(al-haz-
fu) Menambah 
huruf(az-ziya-
dah)Penulisan 
hamzah(al-
hamz) Peng-
gantian huruf 
(badal) Me-
nyambung 
dan memisah 
tulisan(al-fasl 
wal wasl) Me-
nulis kalimat 
yang memiliki 
versi bacaan 
(qira‟ah) lebih 
satu sesuai de-
ngan salah sa-
tu darinya (ma 
fihi qira ‟atani 
wa kutiba „ala 
ihdahuma)Me-
ngacu pada 
kaidah Rasm 
Usmani, na-
mun catatan 
khusus pilihan 
Rasm dalam 

Mengacu pada 
kaisah Rasm Us-
mani, tapi terda-
pat tambahan pe-
ngecualian pada 
permulaan ism 
dan fi'il dengan 
alif tasniya. Selain 
itu setiap ada Ya 
diakhir kata maka 
ia tidak beri titik 

lafal-lafal 
Rasm usma-
ni yang me-
nyulitkan 
perabaan 
bagi tuna-
netra ditulis-
kan dengan 
Rasm Imla-
'iyyah(nahwi
yyah) seperti 
kata as-salah, 
az-zakah 
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mushaf ini tid-
ak melalui ta-
rjihul riwayat 31 

2 HARAKAT 

sesuai prinsip 
semua harakat 
menentukan 
bunyi secara 
utuh 

sesuai prinsip 
semua harakat 
menentukan bu-
nyi secara utuh. 
Namun ada pe-
ngecualian dalam 
penulisan mad 
tabi'i waw dan ya 
tidak memper-
gunakan sukun 

harakat ti-
dak berfu-
ngsi penuh. 
Setiap huruf 
yang diikuti 
huruf mad 
tidak diberi 
harakat, ter-
masuk mad-
nya 

3 
TANDA 
BACA 

tanda baca 
berlaku secara 
penuh 
sebagaimana 
harakat 

tanda berlaku pe-
nuh, namun pola 
penulisan tasydid 
idgham dan mim 
iqlab tidak ditulis-
kan dan tanda sifir 
mustadir(bulat bu-
ndar) pada se-tiap 
waw pada kata 
ula,uli dan ulaika 
juga berbeda 

tanda baca 
berlaku pe-
nuh, namun 
pengecualia
n padayaitu 
peniadaan 
mim iqlab dan 
sifir 

4 
TANDA 
WAQAF 

tanda waqaf 
yang dipakai 7 

tanda waqaf yang 
dipakai 7 
 

beberapa 
tan-da waqaf 
disederhana
kan 

 

Kata Rasm artinya bekas atau peninggalan, kata 

lain sama yang sama artinya adalah al-khottu, al-kita-

batu, az-za-baru, asy–syaqoru, ar-roqmu, dan ar-rosymu. Se-

mua berarti tulisan, kaitanya dengan arti dasar tersebut 

bahwa seorang penulis yang telah menggoreskan pe-

                                                 
31Ibid, Sejarah Pemulisan Mushaf… , h. 92 
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nanya, maka ia akan meninggalkan bekas pada tulisan-

nya itu. Dalam kitab Manahil al-„Irfan Fi „Ulum al-Qur‟an 

di sebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rasm al-

Qur‟an atau al-Mushaf adalah: 

 

َرْسُن الوصحِف يَُزادُ بو الَوْضُع الِذى ارتََضاه ُعثَواى رِضي هللا َعْنوُ 

 في ِكتَابَِت َكِلَواِث القُزاِى وُحُزْوفِ 

 

“Rasm Mushaf yang dimaksud disini adalah kaidah 

yang disepakati oleh Utsman RA dalam penulisan kalimat-

kalimat al-Qur‟an dan hurufnya” 

Harakat atau tasykil adalah tanda baca atau dia-

kritik yang ditempatkan pada huruf Arab untuk mem-

perjelas gerakan dan pengucapan huruf tersebut.32 Wa-

qaf secara bahasa ialah berhenti atau menahan. Sedang-

kan dalam istilah tajwid ialah menghentikan bacaan 

sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan 

untuk bernapas dengan niat ingin menyambungkan 

kembali bacaan.33 

 

 

                                                 
32 https://islamislami.com/2017/06/11/ilmu-tajwid-harakat/ 
33 https://islamislami.com/2017/06/11/ilmu-tajwid-harakat 
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1. Mushaf Al-Quran Standar Usmani 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mushaf Standar Usmani Pertama Tahun 1983 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mushaf Standar Usmani Edisi 1999 
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2. Mushaf Al-Quran Standar Bahriyah 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

Mushaf Standar Bahriyah Abdur Razaq Mukhili 

Berikut beberapa ciri khas Mushaf  Standar Bah-

riyah: 
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a. Waw dan ya‟ mad tabi‟iy tidak diberi sukun 

b. Tanda waqaf disesuaikan dengan Mushaf Stan-

dar Usmani 

c. Idgham  tidak diberi tanda tasydid dan iqlab ti-

dak diberi tanda mim kecil 

d. Setiap halaman diakhiri dengan akhir ayat 

e. Jumlah sifir mustatil (lonjong) sama dengan 

yang terdapat pada Mushaf Standar Usmani 

f.   Sifir mustadir (bulat) disamakan dengan apa 

yang terdapat di Mushaf Standar Usmani. Di 

tambah kata-kata 

g. Setiap halaman terdiri dari 15 baris 

h. Setiap ya‟ mati yang terletak diakhir kata  tidak 

di beri titik 

i.   Harakat kasrah yang terletak sebelum ya‟ yang 

tidak bertitik 

- Diberi harakat berdiri ketika tidak washal 

- Diberi harakat miring biasa ketika washal 

j.   Hamzah diatas alif hanya ditulis ketika sukun 

saja.34 

 

 

                                                 
34Sejarah Pemulisan Mushaf… , h. 101 
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3. Mushaf Al-Quran  Standar Braille 

Berikut contoh kata yang ditulis dalam Standar 

Braille tidak mengikuti kaidah rasm Usmani, 

melainkan mengikuti kaidah imla‟i35 

 

Pada aspek tanda waqaf, Mushaf Standar Braille 

menggunakan tanda waqaf yang sama dengan 

Standar Usmani. Bedanya, tanda waqaf yang 

tersusun lebih dari satu symbol  dijadikan satu 

simbol. 

 

 
 
 
 

                                                 
35Ibid, h. 105 
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Berikut ini perbedaan model penulisan prastandar 

dan pasca standar: 
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E. POTRET MUSHAF AL-QURAN DI INDONESIA 
SAAT INI 
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Gambar Mushaf Al-Quran Standar 

 

 

 

 

 

  

Gambar Mushaf al-Quran dengan  Asbabun Nuzul dan 
Hikmah 
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Gambar Mushaf Al-Quran dengan Tajwid 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Mushaf Al-Quran Untuk Wanita 
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Gambar Mushaf Al-Quran Untuk Anak-anak 

Bahkan saat ini al-Quran pun dijadikan dalam 

bentuk aplikasi digital, berikut ini beberapa contoh 

aplikasinya: 
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BAB III 

 

SEJARAH KERAJAAN LINGGA-RIAU DAN 

KEBERADAAN PULAU PENYENGAT 

 

A. SEJARAH KERAJAAN LINGGA-RIAU 

Sejarah Kerajaan Lingga-Riau, tidak bisa dilepas-

kan dari  keberadaan Kerajaan Melayu Kesultanan Jo-

hor-Pahang-Riau-Lingga. Kesultanan Johor-Pahang-

Riau-Lingga adalah Kesultanan Diraja satu perahu dua 

nahkoda yakni yang memerintah Sultan dengan Yam 

Tuam (Yang Dipertuan Muda). Sultan Mahmud Riayat 

Syah adalah Yang Dipertuan Besar bagi Kerajaan Johor-

Pahang-Riau-Lingga.  

Pusat 36kekuasaan Kesultanan Johor-Pahang-Riau-

Lingga mengalami beberapa kali perpindahan, yakni 

ketika Sultan Mahmud Riayat Syah yang memerintah 

di Hulu Riau pindah ke Lingga tahun 1787 M, Yam 

Tuan Muda dipindahkan ke Penyengat, selain itu Ben-

dahara Tun abdul Majid juga pindah ke Pahang sebagai 

perwakilan sultan Lingga di Pahang. Pusat Kerajaan 

                                                 
36Tim Penyusun, Mengenal dan Mengenang: Kebesaran Kerajaan Ling-
ga Riau Sebagai Pusat Kebudayaan Melayu, (Lingga: Pemerintah dae-
rah Kabupaten Lingga, 2007) h. 4 
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Lingga-Riau kembali dipindahkan ke Penyengat pada 

tahun 1900 M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gambar Peta Daerah Kerajaan Lingga-Riau 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar Kesultanan Linga- Riau masa ke masa 
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Gambar Kesultanan Linga- Riau masa ke masa 

Berikut beberapa perkawinan Sultan Mahmud 

Syah yang berpengaruh kepada Sejarah Kesultanan 

Johor-Pahang-Riau-Lingga: 

1. Sultan Mahmud Riayat Syah mengawini Encek 

Makoh Binti Encek Ja‟far Daeng Maturang yang 

melahirkan seorang putera yakni Tengku Husin 

yang menurut catatan sejarah Johor menjadi Sul-

tan Johor-Singapura 

2. Sultan Mahmud Riayat Syah mengawini Encek 

Maryam Binti Datuk Syah Bandar Hasan yang 

melahirkan seorang putera yakni Tengku Abdul 
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Rahman, yang kelak menjadi Sultan Abdul Rah-

man Syah Kerajaan Lingga (Sultan Lingga ke II) 

3. Sultan Mahmud Riayat Syah mengawini Raja 

Hamidah (Engku Putri) yang akhirnya sebagai 

awal mula ber-kembangnya Pulau Penyengat.37 

Untuk melihat dan mengetahui nama Sultan, 

Yang Dipertuan Besar dan Yang dipertuan Muda Ke-

sultanan Johor-Riau-Lingga, berikut ini nama-nama-

nya,:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37M. Amin Yacob, Sejarah Kerajaan Lingga, (Pekanbaru: UNRI Press, 
2004) h. 20 
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Gambar Silsilah Kesultanan Kerajaan Johong-Pahang-Riau-
Lingga 
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Gambar Cogan Pusaka Kerajaan Lingga-Riau 

 

B. SEJARAH KEBERADAAN PULAU PENYENGAT  

Keberadaan Pulau Penyengat dimulai dari lang-

kah Sultan Mahmud Ri‟ayat Syah membuka Pulau Pe-

nyengat sebagai sebuah kota. Sebelumnya, Pulau Pe-

nyengat oleh Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud 

Ri‟ayat Syah bersama Yang Dipertuan Muda IV Riau 
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Raja Haji hanya dijadikan sebagai kubu pertahanan 

perang. Namun, setelah Sultan Mahmud Ri‟ayat Syah 

menikah dengan Engku Puteri Raja Hamidah Binti Raja 

Haji dan menjadikan Pulau Penyengat sebagai mas 

kawinnya, Pulau Penyengat dibangun sebagai kota ya-

ng lengkap dengan segala macam gedung serta sarana 

lainnya Pernikahan ini juga bertujuan untuk memper-

kokoh hubungan persaudaraan Melayu-Bugis. Selanjut-

nya Pulau Penyengat dikenal menjadi tempat tumbuh 

dan berkembangnya Kebudayaan Melayu.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38Tim Penyusun, Sejarah Kejuangan dan Kepahlawanan: Sultan 
Mahmud Ri‟ayat Syah; Yang Dipertuan besar Kerajaan Riau-
Lingga-Johor-Pahang (1761-1812), (Lingga: Pemerintah daerah 
Kabupaten Lingga, 2012) hal. 10-13 
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Gambar Riwayat Penyengat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Peta Kepulauan Riau 
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Gambar Pulau Penyengat  

GAMBARAN WILAYAH PULAU PENYENGAT 
KEPULAUAN RIAU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber Wikipedia 
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Pulau Penyengat (Pulau Penyengat Indera sak-

ti dalam sebutan sumber-sumber sejarah) adalah sebu-

ah pulau kecil di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, 

yang berjarak ku-rang lebih 2 km dari pusat kota. Pulau 

ini berukuran panjang 2.000 meter dan lebar 850 meter, 

berjarak lebih kurang 35 km dari Pulau Batam. Pulau 

ini dapat ditempuh dari pusat Kota Tanjung Pinang 

dengan menggunakan perahu bermotor atau lebih 

dikenal dengan sebutan “pompong” yang memer-lukan 

waktu tempuh kurang lebih 15 menit.39Kemudian di 

Pulau Penyengat terdapat beberapa ba-ngunan berseja-

rah terkait dengan perkembangan Islam, seperti Mesjid 

RayaPenyengat, Komplek Makam Sultan dan keturu-

nannya, Balai Adat dan lainnya. 

                                                 
39Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pulau_Penyengat  

Koordinat 0°55′40″LU,104°25′00″BT 

Negara Indonesia 

Gugus kepulauan  Kepulauan Riau  

Provinsi Kepulauan Riau  

Kota Tanjungpinang  

Luas  2 km2 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tanjungpinang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Batam
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Penyengat
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_koordinat_geografi
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=id&params=0_55_40_N_104_25_00_E_
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tanjungpinang
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_menurut_luas_wilayah
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Gambar Peta Penyengat 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar Masjid Raya Sultan Penyengat 
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    Gambar Makam Engku Puteriokumen 

 

 

 

  

 

 

    

 

Gambar Balai Adat 
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BAB IV 

MANUSKRIP AL-QURAN PULAU PENYENGAT 

A. SEJARAH KEBERADAAN MANUSKRIP AL-QURAN 
PULAU PENYENGAT KEPULAUAN RIAU  

 
Informasi tentang sejarah keberadaan manuskrip 

Al-Quran di Pulau Penyengat ini Berdasarkan  pesan 

yang tertulis pada mushaf yang terdapat di Pulau 

Penyengat ini, dikatakan bahwasanya mushaf tersebut 

selesai disalin pada tahun 1867 oleh seorang penduduk 

Penyengat bernama Abdulrahman, seorang yang dise-

but sebagai seorang yang di kenal mahir dalam menulis 

khat yang indah. Beliau pernah dikirim oleh Kerajaan 

Riau-Lingga ke Mesir untuk memperdalam ilmu aga-

ma. Sekembalinya dari Mesir beliau kembali ke Pe-

nyengat dan menjadi guru dan semakin terkenal de-

ngan seni khatnya yang indah. Khatnya kemudian 

dikenal “Khat Istambul” dan karena itu pula nama Is-

tambul melekat di belakang namanya, yakni Abdur-

rahman Stambul. Kepiawaian40Abdurrahman dalam 

seni khat dan kedalaman penguasaan agamanya mem-

buat mushaf yang beliau tulis istimewa.  

                                                 
40Mushaf Al-Quran di Rantau Melayu, hlm 22. Lihat juga Tulisan dari 
Aswandi Syahri, “Mushaf Al-quran Kerajaan Riau-Lingga, Tanjung-
pinang Pos  Edisi Minggu 03 Juni 2018 
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Mushaf Al-Quran Pulau Penyengat Dokumen Pribadi 
 

B. BENTUK MANUSKRIP AL-QURAN KEPULAUAN RI-
AU PULAU PENYENGAT 

 

1. MUSHAF I 

Mushaf ini merupakan manuskrip yang berseja-

rah, dan sangat penting, koleksi Masjid Raya Sultan 

Riau, Pulau Penyengat. Naskah ini ditulis di Kedah 

(Malaysia sebelah utara), selesai pada 25 Ramadan 1166 

H (26 Juli 1753). Penyalinnya adalah Ali bin Abdullah 

bin Abdurrahman, seorang keturunan Bugis dari Wajo, 

yang menyelesaikan mushaf tersebut pada masa Sultan 

Muhammad Jiwa, seorang sultan yang alim dan warak, 

memerintah negeri Kedah pada 1710-1778. Mushaf ini 
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diduga dibawa ke Pulau Penyengat oleh Raja Haji 

Fisabilillah (1727-1784) sekembalinya dari penyerbuan 

ke negeri Kedah pada 1770.  

Kondisi mushaf ini dari tahun ke tahun semakin 

rusak, dan saat ini hampir-hampir tidak bisa dibuka 

lagi, karena kertas mushaf „termakan‟ tinta yang me-

ngandung semacam zat besi (iron gall). Halaman kolo-

fon, misalnya, yang pada tahun 2007 masih terbaca, 

meskipun kertas sudah pecah-pecah, tahun 2011 lalu 

sebagian besar sudah rontok dan tidak bisa terbaca 

lengkap lagi. 

Mushaf  ini merupakan satu keluarga dengan em-

pat mushaf lain, yaitu (1) koleksi Perpustakaan Nasi-

onal RI Jakarta nomor A.49, dengan tarikh Sya‟ban 1143 

H (Februari/Maret 1731); (2) Mushaf Sultan Ter-nate, 

bertarikh 9 Zulhijah 1185 (14 Maret 1772); (3) satu buah 

mushaf lain di Museum Babullah istana Ternate, tanpa 

kolofon; dan (4) sebuah mushaf koleksi The Aga Khan 

Trust di Jenewa, Swiss, bertarikh 25 Ramadan 1219 H 

(28 Desember 1804). Kelima mushaf ini memili-ki 

kesamaan dalam berbagai hal, terutama gaya tulisan 

dan iluminasinya, di samping kesamaan dalam teks-

teks tambahan berupa catatan qiraat yang lengkap, sa-
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linan ulumul-Qur‟an di awal dan akhir mushaf, serta 

per-hitungan jumlah huruf dalam Al-Qur‟an. Iluminasi 

mushaf-mushaf tersebut mempunyai akar yang sama, 

yaitu apa yang disebut sebagai “gaya Sulawesi Sela-

tan”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolofon di halaman akhir mushaf selengkapnya 

berbunyi: 

“Wa kāna al-farāgh min tahsīli hāzā al-mushaf al-
karīm nahāra al-Jum‟at min Ramadhān fī waqti al-„asri 
madat khamsa wa „isyrūna yauman min syahri 
Ramadhān al-mubārak fī Bandar Kedah qaryah Pa-
dang Saujana fi zamāni Maulānā Paduka Sri as-Sultān 
al-A‟zam wa al-Khāqan wa al-A‟dal al-Afkham Mu-
hammad Jiwa Zain al-„Ādilīn Mu‟azzam Syah sanat 
1166 alf wa mi‟at wa sitt wa sittūn min al-hijrat an-
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nabawiyyah „alā sāhibihā afdal as-salāti wa azka at-
taslīm bi-khatt al-faqīr al-khaqīr ad-da‟īf al-mu‟tarif bi 
az-zanbi wa at-taqsīr ar-rājī ilā „afwi rabbihi al-karīm 
Alī bin Abdullāh bin Abdurrahmān al-Jāwī al-Būqisī 
al-Wājūwī asy-Syāfi‟ī mazhaban at-Tempe baladan wa 
maulidan wa watanan wa an-Naqsyabandi ... ... Mau-
lānā as-Sultān „Alā‟uddīn bin al-marhūm ... ghafara 
Allāhu lahum wa li-wālidaihim wa li-jamī‟il-muslimīn 
wal-muslimāt wal-mu‟minīn [wa al-mu‟minīn] wal-
mu‟mināt al-ahyā‟i minhum wal-amwāt.” 
Artinya: Selesai menyalin mushaf yang mulia ini 
siang Jumat, Ramadhan pada waktu asar, 25 bulan 
Rama-dhan yang penuh berkah di Kota Kedah desa 
Padang Saujana [Sejana] pada zaman Maulana Paduka 
Sri Sultan Yang Agung, Pemimpin Yang Adil Yang 
Besar Muhammad Jiwa Zain al-„Adilin Mu‟azzam 
Syah tahun 1166 seribu seratus enam puluh enam 
Hijrah Nabi pemilik salawat yang utama dan salam 
yang suci, de-ngan tulisan yang fakir yang hina yang 
lemah yang mengakui dosanya dan kekurangannya 
yang meng-harapkan ampunan Tuhannya Yang Mulia, 
Ali bin Ab-dullah bin Abdurrahman al-Jawi al-Buqisi 
al-Wajuwi, Syafi‟i mazhabnya, Tempe daerahnya dan 
kelahirannya serta negerinya, Naqsyabandi ... ... 
Maulana Sultan „Ala‟uddin bin al-marhum ... semoga 
Allah meng-ampuni mereka dan orang tua mereka serta 
semua kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan 
mu‟minat yang masih hidup dan yang telah wafat. 

 

2. MUSHAF II 

Mushaf indah ini berukuran 40 x 25 cm, tebal 7 

cm. Kertas Eropa, dengan cap kertas semacam perisai 

dan cap tandingan berupa huruf IV atau VI. Kondisi 
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mushaf masih cukup baik, lengkap 30 juz. Setiap hala-

man terdiri atas 15 baris, dengan model “ayat pojok”. 

Mushaf ini mengalami penjilidan ulang di Singapura 

pada tahun 1956. Kemungkinan, pada saat penjilidan 

ulang ini, pinggiran mushaf di potong, sehingga se-

bagian iluminasi yang indah di bagian dalam mushaf 

terpotong. Iluminasi mushaf bermotif floral yang me-

wah, bersepuh emas, terdapat di awal dan tengah mu-

shaf. Di samping itu terdapat tiga „iluminasi kepala‟ di 

bagian atas halaman, yaitu di awal juz ke-4, awal juz 

ke-30, dan akhir mushaf.  Gaya iluminasi mushaf ini 

dapat digolongkan ke dalam gaya “Pantai Timur” Se-

menanjung Melayu, yang memang terkenal mewah, 

indah, teliti, dan sering bersepuh emas. 

Menurut catatan di kotak mushaf, Al-Qur‟an ini 

selesai disalin pada tahun 1867 oleh Abdurrahman Sta-

mbul, seorang penduduk Pulau Penyengat yang dikirm 

oleh Kerajaan Lingga ke Mesir untuk memperdalam 

ilmu agama dan khat. Mushaf ini berada di dalam Mas-

jid Raya Sultan Riau, Pulau Penyengat, ditempatkan di 

dalam kaca khusus, di atas rehal lama yang diukir 

cantik.   
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Iluminasi tengah mushaf, awal Surah al-Isra‟. 

 

3. MUSHAF III 

Mushaf ini disimpan di dalam lemari kitab di 

Masjid Raya Sultan Riau, Pulau Penyengat, berkode 

123. Saat ini kondisi mushaf sangat rapuh, rusak „di 

makan‟ tinta di hampir semua halaman. Bagian depan 

dan belakang mushaf telah hancur. Kertas Eropa yang 

digunakan mushaf ini rusak, kehitaman, khususnya di 

bagian teks ayat. Model teks yang digunakan adalah 

„ayat pojok‟, setiap halaman terdiri atas 15 baris tulisan. 

Iluminasi terdapat di setiap awal juz, berupa hiasan 

bersepuh emas di bagian atas halaman. Melihat motif 
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hiasannya, iluminasi mushaf ini dapat dimasukkan ke 

dalam gaya “Pantai Timur” Semenanjung Melayu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koleksi Masjid Raya Sultan Riau, Pulau Penyengat.  

 

4. MUSHAF  IV 

Mushaf ini berkode 124, disimpan di dalam lemari 

kitab di Masjid Raya Sultan Riau, Pulau Penyengat. 

Kondisi mushaf telah rusak, kehitaman, khususnya di 

bagian bawah, diduga karena terkena air. Mushaf de-

ngan kertas Eropa ini tipis, terdiri atas beberapa jilid. 

Baris-baris teks ayat ditulis  jarang, dan antarbaris di 

gunakan untuk terjemahan dalam bahasa Melayu de-

ngan pola tulisan menggantung. Mushaf ini merupakan 
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salah satu jilid dari satu set mushaf Al-Qur‟an ter-

jemahan. Salah satu jilid lainnya, yang semula terga-

bung dalam satu set yang sama, disimpan di Pusat 

Maklumat Kebudayaan Melayu, tidak jauh dari Masjid 

Sultan. Melihat gaya iluminasi yang terdapat di awal 

Surah as-Safat/37, juga huruf „ain untuk tanda rukuk, 

juga model penulisan setiap kepala surah, memper-

lihatkan dengan jelas bahwa mushaf ini dapat digo-

longkan ke dalam “gaya Sulawesi Selatan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koleksi Masjid Raya Sultan Riau, Pulau Penyengat. 

 

5. MUSHAF  V 

Manuskrip ini merupakan koleksi Pusat Maklu-

mat Kebudayaan Melayu, yang terletak sekitar 200 

meter dari Masjid Raya Sultan Riau di Pulau Penye-
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ngat. Naskah ini merupakan salah satu dari sebuah set 

terjemahan Al-Qur‟an dalam bahasa Melayu yang ter-

diri atas beberapa jilid. Terjemahan ditulis dengan mo-

del menggantung di sela-sela baris ayat. Kondisi nas-

kah dengan kertas Eropa ini agak rusak, terutama di 

bagian bawah, karena lembab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koleksi Pusat Maklumat Kebudayaan Melayu, Pulau 
Penyengat. 

 
6. MUSHAF  VI 

Manuskrip ini merupakan salah satu dari dua 

koleksi mushaf yang terdapat di Pusat Maklumat Ke-

budayaan Melayu, Pulau Penyengat. Mushaf ini meru-

pakan “Al-Qur‟an ayat pojok”, setiap halaman terdiri 
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atas 15 baris tulisan. Kertas Eropa, diperkirakan dari 

pertengahan abad ke-19. Kondisi mushaf cukup baik, 

meskipun bagian awal dan akhir mushaf tidak lengkap 

lagi. Sebagaimana umumnya mushaf dalam “gaya 

Pantai Timur”, setiap awal juz dimulai dari halaman di 

sebelah kanan, dan ditandai dengan medalion ber-

tulishan “al-juz‟”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koleksi Pusat Maklumat Kebudayaan Melayu, Pulau 
Penyengat. 

 
7. MUSHAF  VII 

Di samping mushaf-mushaf manuskrip di atas, 

terdapat pula mushaf cetak dalam jumlah cukup ba-

nyak, khususnya yang disimpan di lemari Masjid Raya 

Sultan Riau, Pulau Penyengat. Di antaranya adalah mu-
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shaf cetakan Bombay, India, akhir abad ke-19 atau awal 

abad ke-20. Mushaf ceta-kan seperti itu dahulu beredar 

cukup luas di Nusantara, dari Palembang, Demak, 

madura, Lombok, Bima, hingga Filipina Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mushaf cetakan India, akhir abad ke-19, atau awal abad 
ke-20. 

 
C. CIRI KHAS DAN KONDISI MANUSKRIP AL-QURAN 

PULAU PENYENGAT 
 

1. Ciri Khas Manuskrip Al-Quran Pulau Penyengat 

Dengan mengetahui berbagai ragam manuskrip 

al-Quran Pulau Penyengat, maka dapat dilihat bebe-
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rapa ciri khas penulisan atau ragam iluminasi di dalam-

nya, seperti berikut: 

a. Manuskrip Al-Quran Pulau Penyengat yang 

tersimpan di Mesjid Raya Sultan Riau Penye-

ngat merupakan hasil tulisan tangan 

b.  Kertas yang digunakan sebagai tempat menu-

liskan ayat-ayat suci al-Quran ini pada umum-

nya menggunakan kertas Eropa yang diperki-

rakan berasal dari abad Pertengahan. 

c. Gaya iluminasi yang  paling sering digunakan 

di dalam ke tujuh manuskripnya adalah „Gaya 

Sulawesi Selatan” dan GayaPantai Timur”.  

Gaya Sulawesi Selatan dapat ditemukan dalam 

gaya penulisan hurufnya, sedangkan Gaya Pan-

tai Timur terlihat jelas dari gaya iluminasi floral 

yang terkesan mewah, indah, teliti dan ber-

sepuh emas 

2. Kondisi Manuskrip Al-Quran Pulau Penyengat 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

kondisi manuskrip al-Quran di Pulau Penyengat ini 

cukup memprihatinkan. Selain dari satu buah manus-

krip yang masih dipajang dan dilapisi oleh kotak kaca 
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di dalam Mesjid Raya Sutan Riau Penyengat. Kondisi 

manuskrip lainnya kurang mendapatkan perawatan. 

Berikut kondisi yang penulis temukan: 

a. Mushaf yang bias dilihat oleh masyarakat luas 
hanya satu yang dipajang didalam kotak kaca 
yang berada di dalam masjid Penyengat 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  Mushaf yang dipajang di Mesjid Sultan Riau pulau 
Penyengat 

b. Berbagai manuskrip yang dimiliki oleh Mesjid 
Penyengat hanya tersimpan di dalam lemari 
kayu 
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  Gambar simpanan naskah yang berada di Pulau 
Penyengat 

c. Kondisi yang cukup memprihatinkan 
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Gambar kondisi Naskah Penyengat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar kondisi salah satu Mushaf Penyengat 

d. Masih belum dilakukan upaya restorasi untuk 
menjaga kertas manuskrip dari pelapukan dan 
hangus akibat tinta khat yang digunakan 
 
Manuskrip al-Quran Pulau Penyengat sebagai 

khazanah al-Quran Kepulauan Riau merupakan hal 

yang sangat berharga yang telah dimiliki dan seharus-

nya dapat dijaga dan diperhatihatikan sebagai mesti-

nya. Kurangnya perawatan dan perhatian terhadap 

manuskrip yang ada dikhawatirkan akan menjadikan 

manuskrip al-Quran ini hanya menjadi sebuah cerita 

bagi generasi selanjutnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. KESIMPULAN 

1. Berdasarkan dari bukti fisik yang ada dan bisa di 

pertanggungjawabkan yaitu informasi dari pesan 

yang tertulis pada salah satu mushaf yang ter-

dapat di Pulau Penyengat. Penulis mendapatkan 

bahwasanya mushaf tersebut selesai disalin pada 

tahun 1867 oleh seorang penduduk  Penyengat 

bernama Abdulrahman yang dikenal mahir dalam 

menulis khat yang indah. Beliau pernah dikirim 

oleh Kerajaan Riau-Lingga ke Mesir untuk mem-

perdalam ilmu agama. Se-kembalinya dari Mesir 

beliau kembali ke Penyengat dan menjadi guru 

dan semakin terkenal dengan seni khatnya yang 

indah. Khatnya kemudian dikenal “Khat Istambul” 

Kepiawaian Abdurrahman dalam seni khat dan 

kedalaman penguasaan agamanya membuat mu-

shaf yang beliau tulis istimewa 

2. Adapun Manuskrip al-Quran yang terdapat di 

Pulau Penyengat yang berhasil diketahui berjum-

lah cukup banyak  yakni 7 (tujuh) manuskrip al-

Quran dan merupakan mushaf yang disusun se-
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bagai  hasil tulisan tangan. Kertas yang diguna-

kan sebagai tempat menuliskan ayat-ayat suci al-

Quran ini pada umumnya menggunakan kertas 

Eropa yang diperkirakan berasal dari abad Perte-

ngahan. Gaya Sulawesi Selatan dapat ditemukan 

dalam gaya penulisan hurufnya, sedangkan Gaya 

Pantai Timur terlihat jelas dari gaya iluminasi flo-

ral yang terkesan mewah,indah, teliti dan berse-

puh emas. Masing-masing manuskrip al-Quran 

Pulau Penyengat memiliki ke-unikannya masing-

ma-sing. Namun, manuskrip-manuskrip ini seba-

gai khazanah mushaf al-Quran di Kepulauan Riau 

memiliki gaya dan ciri khas iluminasi yang di-

sebut “Gaya Sulawesi Selatan”dan Gaya Pantai 

Timur”  

B. REKOMENDASI 

1. Manuskrip Al-Quran Pulau Penyengat dapat di 

kenal lebih oleh berbagai pihak khususnya pela-

jar/mahasiswa yang berada di Kota Tanjung-

pinang terutama di STAIN Sultan Abdurrahman 

Kepulauan Riau dan masyarakat Kepulauan Riau 

umumnya. 
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2. Perhatian dan  usaha pemeliharaan dari Peme-

rintah Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulau-

an Riau terhadap Manuskrip al-Quran Pulau Pe-

nyengat ini amat sangat dibutuhkan demi terjaga-

nya peninggalan yang amat berharga ini terutama 

sebagai Khazanah Mushaf Al-Quran di Kepulau-

an Riau 

3. Adanya penelitian lanjutan  terutama yang akan 

membahas manuskrip al-Quran yang berada di 

Lingga sebagai bagian kekayaan kkhazanah 

Mushaf al-Quran di Kepulauan Riau 
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GLOSARIUM 

Mushaf: Mushaf al-Qur‟ān adalah lembaran-lembaran 

yang memuat catatan tentang ayat-ayat al-Qur‟ān yang 

masih terpisah-pisah dan tidak dijilid atau dibukukan 

dalam satu buku khusus 

Mushaf al-Quran Standar: Mushaf  yang dibakukan 

cara penulisan, harakat, tanda baca dan randa waqaf-

nya sesuai dengan hasil yang dicapai dalam Musyawa-

rah Kerja Ulama Ali Al-Quran 

Manuskrip:  naskah tulisan tangan yang menjadi kajian 

filologi, contoh: 'berbagai manuskrip masih tersimpan di 

museum dan belum pernah diselidiki'. Naskah, baik tulisan 

tangan (dengan pena, pensil) maupun ketikan (bukan 

cetakan) 

Iluminasi: dari akar kata illuminate, berarti to light up, to 

make bright, to decorate–adalah hiasan di sekitar teks ayat 

dalam mushaf al-Quran yang memiliki fungsi untuk 

memperterang suatu teks. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia iluminasi berarti penerangan(dengan sinar 

matahari atau sinar buatan seperti lampu hias 

Al-Quran: Firman Allah yang diturunkan kepada 

Muhammad SAW dengan jalan mutawatir, menjadi 

ibadah membacanya, diawali Surat Al-Fatihah dan 
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diakhiri Surat An-Naas. Terdiri atas 6666 ayat, 114 surat 

dan 30 Juz 

Kodifikasi: Kodifikasi menurut KBBI adalah proses, 

cara menyusun sesuatu. Jadi Kodifikasi al-Quran mak-

sudnya proses penyusunan Kitab al-Quran 

Kaligrafi: seni menulis al-Quran 

Jam’ul Quran: pengumpulan Al-Quran yang bermakna 

menghapalnya dan menuliskannya 

Rasm Al-Qur’an: ilmu yang mempelajari tentang pe-

nulisan Mushaf Al-Qur‟an yang dilakukan dengan cara 

khusus, baik dalam penulisan lafal-lafalnya maupun 

bentuk-bentuk huruf yang digunakan 

Sejarah: kejadian dan peristiwa yang benar-benar ter-

jadi pada masa lampau atau asal usul (keturunan) sil-

silah, terutama bagi raja-raja yang memerintah 

Kerajaan Lingga-Riau Kerajaan Melayu Kesultanan 

Johor-Pahang-Riau-Lingga 

Harakat: harakat atau tasykil adalah tanda baca atau 

diakritik yang ditempatkan pada huruf Arab untuk 

memperjelas gerakan dan pengucapan huruf tersebut 

Waqaf: secara bahasa ialah berhenti atau menahan. 

Sedangkan dalam istilah tajwid ialah menghentikan 

bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir 



   

78  

 

perkataan untuk bernapas dengan niat ingin menyam-

bungkan kembali bacaan 

Pulau Penyengat: adalah sebuah pulau kecil di Kota 

Tanjungpinang, Kepulauan Riau, yang berjarak kurang 

lebih 2 km dari pusat kota. Pulau ini berukuran panjang 

2.000 meter dan lebar 850 meter, berjarak lebih kurang 

35 km dari Pulau Batam 
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