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TRANSLITERASI ARAB –LATIN DAN SINGKATANNYA

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 
dilihat pada tabel berikut :
A. Konsonan

Huruf 
Arab

Nama Huruf Latin Nama

ا Alif Tidak 
dilambangkan

Tidak dilambangkan

ب Ba B be
ت Ta T te
ٽ ṡa ṡ es (dengan titik di atas)
ج Jim J je
ح Ha H ha (dengan titik di bawah)
خ Kha Kh ka dan ha
د Dal D de
ذ ẑal ẑ zet (dengan titik di atas)
ر Ra R er
ز Zai Z zet
س Sin S es
ش Syin Y es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط Ta ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ Za ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ Apostrol terbalik
غ Gain G ge
ف Fa F ef
ق Qaf Q qi
ك Kaf K ka
ل Lam L el
م Mim M em
ن Nun n en
و Wau w we
ه Ha h ha
ء Hamzah ‘ apostrof
ي Ya y ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

B. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
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transliterasinya sebagai berikut :

Tanada Nama Huruf Latin Nama
اَ fathah A a
اِ kasrah I i
اُ ḍammah U u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanada Nama Huruf Latin Nama
fathah dan yă a dan garis di atas
fathah dan wau Au a dan u

Contoh :
كیف ا : kaifa
ھولا : haula

C. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangya berupa harakat dan huruf, 

tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan
Huruf

Nama
Huruf dan 

Tanda
Nama

...ا...ى fathah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas
سِي kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas
وُ dammah dan wau ū u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَي : ramā

قِیْلَ : qīla
یَمُوْتُ : yamūtu

D. Ta’ marbῡtah
Translitersi untuk ta’ marbῡtah ada dua, yaitu : ta’ marbῡtah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta’ marbῡtah yang mati dan mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbῡtah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 
marbῡtah itu ditransliterasikan dengan [ha].
Contoh :
رَوْضَةُ اْألطْفَالِ : rauḍah al-atfāl
اَلْمَدِ یْنَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah
اَلْحِكْمَة : al-hikmah
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E. Syaddah (tasysdīd)
Syaddah atau tasysdīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasysdīd ( ◌٘), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh : 
رَبَّنَا : rabbanā
najjaīna :نَجِّیْنَا
اَلْحَقُّ : al-haqq
نُعِّمَ : nu’’ima
عَدُوٌّ : ‘aduwwun

Jika huruf يber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.
Contoh :
عَلِيّ : ‘Alī (bukan ‘alyy atau ‘aly)
عَرَبِيّ : ‘Arabī (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif 

lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti huruf langsung yang mengikutinya. 
Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 
dengan garis mendatar (-).
Contoh :
اَلشَمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
اَلْزَلْزَلَةُ : al-Zalzalah (bukan az-zalzalah)
اَلْفَلْسَفَةُ : al-falsafah
اَلْبِالَدُ : al-bilādu

G. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah yang menjadi apostrof (‘) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun, bila hamzah
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa 
alif.
Contoh :
تَأمُرُوْنَ : ta’murῡna
اَلنُّوْعُ : al-nau’
شَيْءٌ : syai’un
اُمِرْتُ : umirtu

H. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan daam bahasa Indoneia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan mejadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indinesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
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akademik trtentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila 
kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus 
ditranslitersi secara utuh.
Contoh :
Fī Ẓilāl al-Qur’ān
Al-sunnah qabl al-tadwīn

I. Lafaẓ al-Jalālah (هللا)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jaar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah.
Contoh :
بِاهللا  dīnullāh  دِ یْنُ هللا billāh

Adapun tā’ marbῡtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz, al-
Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh :
hum fī rahmatillāh  ھُمْ فِيْ رَحْمَةِ هللا

J. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (all Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan penggunaan huruf kapital 
berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia uang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat kalimat. Bila nama 
diri didahului oleh kata sandang (al-), maka akan ditulis dengan huruf kapital 
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk 
huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika 
ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
Contoh :
Wa mā Muhammadun illā raūl
Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallāẑi bi bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-laẑi unzila fih al-Qur’an
Nasir al-Dīn al-Tῡsi
Al-Gazāli
Al-Muqiẑ min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang digunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abῡ (bapak 
dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
Contoh :
Abῡ al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi : Ibnu Rusyd, Abῡ al-
Walid Muhammad (bukan : Abῡ al-Walid Muhammad ibnu)
Naṣr Hāmid Abῡ Zaīd, ditulis menjadi : Abῡ Zaīd, Naṣr (bukan : Zaīd, Naṣr 
Hāmid Abῡ)
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K. Kata Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt. = subḥānaῡ wata’āla
Saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s = ‘alaihi al-salām
H = Hijrah
M. = Masehi
SM. = Sebelum Masehi
l = Lahir tahun ( untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ᾱli ‘Imran/3:4
HR. = Hadis Riwwayat


