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MOTTO 

                     

                   

“Sesungguhnya Al-Quran Ini adalah bacaan yang 

sangat mulia. Pada Kitab yang terpelihara (Lauhul 

Mahfuzh). Tidak menyentuhnya kecuali orang-

orang yang disucikan. Diturunkan dari Rabbil 

'alamiin.” 

(Q.S. Al-Waqi‟ah : 77-80) 
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TRANSLITERASI 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin
1
 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif tidak dilambangkan tidak ا

dilambangkan 

 - ba’ B ب

 - ta T ت

 sa S (dengan titik di ث

atas) 

 - jim J ج

 ha H h (dengan titik di ح

bawah) 

 - kha Kh خ

 - dal D د

 zal Z z (dengan titik di ذ

atas) 

 - ra R ر

 - za Z ز

 - sin S س

 - syin Sy ش

 sad S s (dengan titik di ص

bawah) 

 dad D d (dengan titik di ض

bawah) 

 ta T t (dengan titik di ط

bawah) 

 za Z z (dengan titik di ظ

                                                           
1
 Sesuai dengan SKB Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 

1988. 
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bawah) 

 ain ‘ koma terbalik ke‘ ع

atas 

 - gain G غ

 - fa F ف

 - qaf Q ق

 - kaf K ك

 - lam L ل

 - mim M م

 - nun N ن

 - wawu W و

 - ha H ه

 hamzah ‘ Apostrof ء

 - ya’ Y ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, 

contoh : 

 .ditulis Ahmadiyyah احمد ية

C. Ta‟ Marbutah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab 

yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti 

salat, zakat dan sebagainya. 

 .ditulis jama’ah  جما عة

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh: 

 .’ditulis karamatul-auliya  كرا مة اال وليا ء

D. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u. 

E. Vokal Panjang 

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i dan u panjang ditulis u, 

masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya. 
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F. Vokal Rangkap 

1. Fathah + ya’ mati ditulis ai, contoh: 

 ditulis bainakum بينكم

2. Fathah + wawu mati ditulis au, contoh: 

 ditulis qaul قول

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata 

dipisahkan dengan sprostrof („). 

  .ditulis a’antum أ انتم

 .ditulis mu’annas  مؤ نج

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis al-. Contoh:  القرا ن  

ditulis Al-Qur’an. 

2. Bila mengikuti huruf Syamsiyah, huruf i diganti dengan 

huruf Syamsiyah yang mengikutinya. Contoh:   الشيعة 

ditulis as-Syi’ah. 

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD 

J. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat 

1. Ditulis kata per kata, contoh: 

 .ditulis zawi al-furud  ذ وى ال فروض

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam 

rangkaian tersebut, contoh: 

 .ditulis Syaikh al-Islam atau Syaikhul –Islam   شيح اال سال م
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ABSTRAK 

Al-Qur’an adalah kitab suci yang dihormati dan 

dijunjung tinggi oleh umat Islam sepanjang zaman. Pada akhir 

tahun 2015 lalu telah ditemukan terompet yang terbuat dari 

sampul al-Qur’an yang sempat beredar luas di sejumlah 

daerah berasal dari sisa produksi perusahaan percetakan CV 

Aneka Ilmu Kota Semarang. sehingga oleh umat Islam 

dianggap merusak kesucian kitab sucinya dan menimbulkan 

reaksi yang dapat mengakibatkan terganggunya ketenteraman 

umum.  

Dari pemaparan di atas peneliti telah melakukan 

sebuah penelitian tentang bagaimana proses pengelolaan 

limbah kertas al-Qur’an yang dilakukan oleh pihak CV Aneka 

Ilmu Kota Semarang. Selain itu, peneliti juga ingin 

mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum 

Positif di Indonesia tentang pengelolaan limbah kertas al-

Qur’an di CV Aneka Ilmu Kota Semarang. 

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 

lapangan (field research) yang juga disebut dengan penelitian 

kasus (case study) dimaksudkan untuk mempelajari secara 

intensif tentang pengelolaan limbah kertas al-Qur’an di CV 

Ankea Ilmu Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.  

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan 

pengelolaan limbah kertas al-Qur’an di CV Aneka Ilmu Kota 

Semarang menurut pandangan hukum Islam pengelolaan yang 

dilakukan yaitu dengan cara menjual limbah kertas yang 

masih bernilai ekonomi tanpa dilakukan penghancuran 

terlebih dahulu hingga tidak terbaca termasuk tindakan yang 

tidak sesuai dengan syariat Islam. Menurut beberapa ulama’ 

sikap yang baik terhadap limbah kertas al-Qur’an adalah 
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dibakar, dikubur atau dihanyutkan di laut, dan tidak boleh 

menjualbelikannya. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya 

pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkannya untuk 

mendapat keuntungan lebih. Menurut pandangan hukum 

Positif di Indonesia dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 

Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pengawasan Terhadap 

Penerbitan dan Pemasukan Al-Qur’an juga telah mengatur 

aturan tentang perlakuan terhadap lembaran atau mushaf al-

Qur’an. Yang dengan jelas didalamnya mengatur bahwa sisa-

sisa bahan pembuatan al-Qur’an yang tidak dapat digunakan 

lagi adalah dibakar saja agar tidak disalahgunakan. 
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