






Sambutan Ketua DPD RI 
H. La Nyalla Mahmud Mattalitti

Assalamu’alikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati dan banggakan senator DPD RI dari DKI Jakarta Ibu Hj. Fahira Idris , SE, MH
Menteri Parekraf Saudara Sandiaga Salehuddin Uno, Gubernur DKI Jakarta Sudara H. Anies Rasyid
Baswedan, Walikota Jakarta Utara H. Ali Maulana Hakim, S.IP. M.Si, Direktur Islamic Art Saudara M. Arif
Syukur, Lokomotif Kaligrafi Indonesia Prof. AD Pirous, Kurator Pameran Saudara Ilham Khoiri, para
seniman kaligrafi dari 26 negara yang berpartisipasi.

Shalawat serta salam marilah kita haturkan pada junjugan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta
keluarga dan sahabatnya, semoga kita mendapat syafaatnya di hari yaumil hisab.

Bapak/Ibu dan hadirin yang saya hormati,
Di era dimana manusia saling ketergantungan terhadap teknologi, ternyata para seniman, khususnya
seniman Islam masih memiliki nafas untuk mewujudkan ide kreatifnya melalui pameran virtual di tengah
pandemi covid yang masih terus melanda dunia. Apresiasi yang tinggi saya berikan kepada kepada Mas
Arif Syukur selaku Dirktur Islamic Art Exhibition sebagai penggagas event pameran Seni Islam dengan
tema THE POWER OF KA’BAH bekerjasama dengan Jakarta Islamic Centre (JIC), Pameran yang
melibatkan 3 Negara yakni Indonesia, India dan Malaysia dan diikuti oleh seniman kaligrafi dari 26
negara ini adalah sebuah wujud membangun simpul dalam syiar dakwah melalui seni kaligrafi Islam
pada dunia global. Ini sebuah terobosan yang luar biasa di tengah lesunya dunia akibat di landa covid-
19, Pameran ini sekaligus diharapkan menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama kaum muslim untuk
meningkatkan spiritualitas pribadidengan spirit kekuatan ka'bah sebagai pemancar energi bagi siapapun
yang bisa bertawaf dan ingin melihatnya. Semoga karya-karya tersebut dapat menghantarkan para
seniman yang terlibat dan kita semua untuk bisa melepas kerinduan kita untuk bisa bertawaf dan
melihat langsung ka'bah. Amiin ya rabbal 'alamiin.

Saya selaku Ketua DPDRI mendorong agar karya seni Islam dalam bentuk kaligrafi mampu bersaing serta
menjadi penghias ruang Dewan, ruang Istana, ruang Menteri, ruang para pejabat bahkan hotel dan
rumah makan, karena seni Islam itu bersifat universal, dengan keindahan yang dapat dinikmati oleh
siapapun. Saya bangga dengan seniman-seniman Islam yang terus berkreasi tanpa henti untuk
mengharumkan negeri di dunia International, semoga rangkaian pameran ini tidak sebatas pameran
semata, tapi juga diikuti dengan lelang karya serta mampu menggerakkan generasi millennial untuk juga
mencintai seni Islami, karena ini bagian dari proses membangun sebuah peradaban.
Dan dengan mengucapkan : BISMILLAHIRRAHMAN NIRRAHIIM
Pameran “THE POWER OF KABAH” ISLAMIC ART VIRTUAL EXHIBITION SAYA NYATAKAN RESMI DI BUKA

Selamat berpameran, terus berkarya !
Billahi taufik wal hidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh



Sambutan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A.

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat
Yang saya hormati Ketua DPD RI Bapak La Nyalla Mahmud Mattalitti, Yang Saya Hormati Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Rasyid Baswedan, yang saya hormati Walikota Jakarta Bapak Ali
Maulana hakim, Anggota DPD RI perwakilan DKI Jakarta Ibi Hj. Fahira Idris, Yang saya hormati Direktur
Islamic Art Exhibision Bapak M. Arif Syukur, serta bapak/ibu hadirin undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Tuhan yang maha Esa yang
telah melimpahkan rahmat dan hidayaNya sehingga kita dapat hadir dalam rangka penyelenggaraan
Launching dan workshop "The Power Of Ka'bah Islamic Art Virtual Exhibition

Kita ketahui bersama bahwa pandemi covid-19 telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap
semua aspek tak terkecuali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. kita perlu melihat strategi peluang dan
potensi dalam mengembangkan ide kreatif, yaitu menemukan formula untuk mensinergikan kemajuan
digital dalam proses berkesenian. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan
apresiasi setinggi-tingginya kepada Mas Arif Syukur selaku Direktur Islamic Art Exhibition sebagai
penggagas event virtual pameran Seni Islam “THE POWER OF KA’BAH Islamic Art Virtual Exhibition” juga
yang telah bekerjasama dengan Jakarta Islamic Centre (JIC). Hal ini merupakan bagian dari implementasi
strategi Menparekraf yakni adabtasi dan inovasi melalui pemanfaatan teknologi yang ada, serta
melakukan kolaborasi yang baik antara stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ini.

Pameran yang melibatkan 26 Negara dan 170 seniman dunia diantaranya Indonesia, Malaysia India,
Mesir, Marocco, Amerika Serikat, London, Austria, China, Jepang dll sebagai sebuah wujud membangun
simpul dalam syiar dakwah melalui seni kaligrafi Islam pada dunia global. Ini merupakan sebuah
terobosan yang luar biasa di tengah lesunya dunia akibat di landa covid-19. Saya berharap pameran ini
dapat membangkitkan nilai-nilai spiritual di tengah masyarakat, karena karya yang ditampilkan adalah
ayat-ayat yang datang dari sang pencipta semesta yakni Allah SWT., itu semua mengagungkan
(Awesome) apalagi dikemas oleh para seniman yang memiliki bakat, talenta dan ide kreatifnya. Kondisi
ini harus terus digerakkan dan ditumbuhkan di khalayak untuk mencintai seni kaligrafi Islam yang
bersifat universal, yang tidak hanya menjadi sebuah karya yang indah tapi juga meningkatkan finansial
seniman-seniman muslim. Akhir kata , selamat dan sukses untuk para seniman dari Indonesia, malaysia
dan India. Teruslah mengembangkan ide-ide kreatif untuk mengharumkan negeri dengan syiar dakwah
melalui seni Islam, khususnya seni kaligrafi.

Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh



Sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D.

Assalamu'alikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya ucapkan Selamat atas terselenggaranya pameran seni Islam "The Power Of Ka'bah "

Islamic Virtual Art Exhibition oleh Jakarta Islamic Centre bersama Islamic Art Exhibition.

Kegiatan ini sangat menarik, karena menghadirkan seniman dari berbagai negara,

termasuk dari Indonesia sendiri, Malaysia, India. Bahkan terdapat karya-karya yang

ditampilkan dalam bentuk yang amat kreatif. Harapannya dengan diadakannya kegiatan

ini , akan makin membuat kita semua terus berkarya terutama di masa pandemi ini, dan

insyaAllah akan berjalan lancar, sukses. Salam hangat dari balai kota Jakarta

Wassalamu'alikum warahmatullahi wabarakatuh



Sambutan Anggota DPD RI
Hj. Fahira Idris, SE, MH

Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang saya hormati Ketua DPD RI Bapak La Nyalla Mattalitti, Menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif Bapak
Sandiaga Salehuddin Uno, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Rasyid Baswedan, Walikota Jakarta Utara
Bapak Ali Maulana Hakim, Kepala Sekretariat Jakarta Islamic Centre Bapak Ahmad Johandi, Direktur Islamic Art
Exhibition dan juga inisiator acara ini Mas Arif Syukur, para narasumber Bapak prof. AD Pirous sebagai lokomotif
kaligrafi Indonesia dan Bapak Ilham Khoiri sebagai kurator pameran ini. Dan yang saya banggakan seluruh
seniman dari 26 negara yang berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Saya sangat bahagia sekali menjadi bagian dari kegiatan ini di berikan kesempatan berbicara dai acara penuh
berkah dan luar biasa ini. Bagi saya pribadi pameran The Power Of Ka'bah Islamic Art Virtual Exhibition tingkat
Internasional ini sangat mengobati kerinduan hati kita menyaksikan karya-karya para seniman muslim
khususnya para kaligrafer. Walau pandemi masih melanda dan dampaknya masih terus kita rasakan tapi tidak
menyurutkan seniman muslim khususnya para kaligrafer yang terus mengembang ide dan gagasannya dengan
kerja-kerja kreatif melalui pameran ini.

Bapak Ibu para hadirin sekalian
Saya menyakini pameran yang melibatkan 26 negara, dan memamerkan 175 karya seniman kaligrafer dunia
baru pertama kali di gelar di seluruh dunia, bagi saya pameran ini merupakan sebuah titik capaian kemajuan
sebuah peradaban, seharusnya pameran ini bisa tercatat sebagai rekor dunia. Disisi lain pameran ini
menghentakan kesadaran kita untuk merasa tidak berdaya di tengah ketidak pastian dunia saat ini. Kita sudah
menjadi masyarakat global karenanya seniman kaligrafi harus dapat mengambil peran untuk mensinergikan seni
dengan teknologi, artinya ikhtiar kita semua membangkitkan kembali seni kaligrafi tidak terhalang ruang dan
jarak, bahkan situasi pandemi ini tidak menjadi penghalang untuk terus berkarya. Salah satu yang cukup
meresakan saya sebenarnya adalah pasang surutnya seni kaligrafi di Indonesia, terutama di kalangan millenial
kita, secara perkembangan tidak hanya menjadi pelaku seni kaligrafi tetapi juga menjadi peminat. Padahal saat
ini terutama di Indonesia banyak seniman kaligrafi, baik yang bersifat tradisional maupun modern menghasilkan
karya-karya yang luar biasa, namun hal ini tidak diimbangi dengan peminat kaligrafi terutama dikalangan
millenial, padahal kaligrafi bukan sekedar seni, tetapi mengandung nilai-nilai spiritual dengan sang maha
pencipta. Seni kaligrafi dapat dikatakan erat hubungannyadengan rasa ta'aruf kita kepada Allah SWT, seni
kaligrafi merupakan media kehalusan perasaan agar semakin Ta'aruf. oleh karenanya ini menjadi tanggung
jawab bersama untuk terus menjaga dan melestarikan seni kaligrafi. Selain itu keindahan kaligrafi dapat menjadi
sumber pembelajaran efektif dalam mengenalkan nilai-nilai ilahiyah. Media kaligrafi sesuai dengan tuntunan
Allah SWT. dalam alquran surah Al Alaq ayat 1 " Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan"
ayat ini mengajarkan manusia untuk membaca dan mentafakuri ayat-ayat suci alquran untuk membuka
cakrawala ilmu pengetahuan. Dalam tulisan kaligrafi juga terkandung makna mendalam, misalanya berlomba-
lombalah dalam kebaikan, seperti yang menghiasi dinding masjid. Itu artinya media kaligrafi kuat dengan unsur
media dakwah, disamping nilai filosofi yang bisa diterapkan dalam kehidupan.
Selamat berpameran, jangan pernah berhenti untuk mensyiarkan dakwah melalui seni kaligrafi di Indonesia dan
dunia Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Walikota Administrasi Jakarta Utara
H. Ali Maulana Hakim, S.IP, M.Si

Assalamu'alikum warahmatullahi wabarakatuh

Seni kaligrafi yang dikenal di Indonesia umumnya kaligrafi arab karena di Indonesia mayoritas
Muslim. Dalam seni kaligrafi Islam itu banyak gaya kaligrafi dan semuanya memiliki keindahan yang
mengagumkan. Nilai seninya bukan bukan hanya indah di pandang dan di pajang, tapi akan terasa
bila diresapi maknanya, karena bersumber dari Al quran atau hadits-hadits nabi. Seni kaligrafi ini
bisa jadi pengingat dalam kehidupan kita, seperti kaligrafi yang saya koleksi karya Mas Ari syukur
menjadi obat dahaga manakala saya pulang kerja, saya selalu memandang lukisan ka'bah seolah-
olah memantulkan cahaya kesejukan, serta memunculkan kerinduan untuk bisa bertawaf di ka'bah.
Seni kaligarfi disamping mengandung unsur keindahan di dalamnya juga mengisyaratkan pesan-
pesan yang memiliki makna untuk di tadabburi. Misalnya kaligrafi yang menjelaskan untuk selalu
tenang dalam kehidupan, seperti ayat ala bidzirillahi thathmainnul qulub " Ingatlah, dengan berdzikir
(mengingat Allah) hati menjadi tenang" Ternyata seni kaligrafi disamping mengandung pesan dari
Allah SWT, tapi juga ada pelajaran yang dapat kitak petik dalam menghadapi peristiwa. Seni
kaligrafi arab di Indonesia lebih dikenal dibanding dengan kaligrafi yang lain. Secara histori seni
kaligrafi ini sudah sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, seni kaligrafi hadir di masjid-masjid,
rumah kaum muslimin, di sekolah-sekolah baik pesantren maupun sekolah umum. Seni kaligrafi di
samping memiliki nilai jual, juga dapat menjadi harta yang luar biasa karena di olah sedemikian rupa
pada kanvas, Seni Kaligrafi bukan sekedar tulisan atau lukisan tapi sudah menjadi karya seni yang
ada nilai releginya, itulah yang membedakan dari karya lukis biasa. Bisa jadi kita ketika kita melihat
lukisan pemandangan hati menjadi tenang, tapi kaligrafi bukan saja ketenangan yang dihadirkan
tapi ada unsur ilahiyah (nilai-nilai keTuhanan) di dalamnya. Kami dari pemerintah Jakarta Utara
sangat mengapresiasi agar kreatifitas seniman lokal di Indonesia khususnya kaligrafi dapat
mengembangkan dengan beragam media, bukan hanya dari kanvas, bisa dikembangkan menjadi
ukiran kayu, metal atau media yang lainnya. Kreatifitas ini harus didukung oleh semua pihak,
seluruh stakeholder harus mengambil peran untuk memasyarakatkan seniman kaligrafi. Seharusnya
seni kaligrafi ini menjadi profesi yang menjajikan finansial, bila masyarakat menyadari bahwa ada
nilai seni yang tak ternilai di dalamnya, karenanya tidak bisa hanya dilihat dari ukuran, tapi harus
dilihat dari ide dan gagasan yang ada di dalamnya. Pameran The Power Of Ka'bah Islamic Art Virtual
Exhibition internasional ini diharapkan bisa menjadi pemicu untuk tumbuh dan berkembangnya seni
kaligrafi di Indonesia dan para senimannya dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah,
khususnya pemerintah di Jakarta Utara. Diharapkan seni kaligrafi ini menyasar bukan hanya para
orang tua, pesantern-pesantren, tapi juga generasi millenial, agar dapat meningkatkan pengalaman
relegi serta bisa menjadi karya seni yang memiliki nilai jual.

Wassalamu'alikum warahmatullahi wabarakatuh



Sambutan Kepala Sekretariat Jakarta Islamic Centre
H. Ahmad Johandi

Jakarta Islamc center hari sangat berbahagia dan menyambut gembira pameran kaligrafi virtual dengan
tema “Kekuatan Kabah” yang diikuti para seniman kaligrafi islam dari berbagai negara. Kami sampaikan
bahwa visi Jakarta Islamic Center adalah membangun dan pengembangkan peradaban Islam di Jakarta
yang bertaraf internasional. Kaligrafi Islam merupakan salah satu peninggalan peradaban Islam yang
diteruskan dari generasi terdahulu sampai generasi saat ini.Kaligrafi Islam tidak hanya seni, namun juga
merupakan expresi keimanan dimana akal fikiran dan iman menjadi satu. Semoga pameran virtual ini
selama masa pandemi menjadi motivasi kita semua untuk tetap melahirkan kreativitas dan spiritualitas.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dan mendukung pameran virtual ini, semoga Allah
memberi keberkahan

The Jakarta Islamic center today is very happy and welcomes the virtual calligraphy exhibition with the
theme “The Power of the Kaaba” which is attended by Islamic calligraphy artists from various countries. We
convey that the vision of the Jakarta Islamic Center is to build and develop Islamic civilization in Jakarta at
an international level. Islamic calligraphy is one of the relics of Islamic civilization that was passed on from
previous generations to the current generation. Islamic calligraphy is not only art, but also an expression of
faith where reason and faith become one. Hopefully this virtual exhibition during the pandemic will
motivate all of us to continue to give birth to creativity and spirituality.

شعارتحتاالفتراضيالخطبمعرضويرحباليوماإلسالميجاكرتامركزيسعد " المشرفةالكعبةقوة "
البلدانمختلفمناإلسالميالخطفنانييحضرهوالذي . بناءهياإلسالميجاكرتامركزرؤيةأنننقل

الدوليالمستوىعلىجاكرتافياإلسالميةالحضارةوتطوير . الحضارةبقايامناإلسالميالخطيعتبر

هوبل،فحسبفنًاليساإلسالميوالخط،الحاليالجيلإلىالسابقةاألجيالمنانتقلتالتياإلسالمية

واحًداواإليمانالعقليصبححيثاإليمانعنتعبيرأيًضا . االفتراضيالمعرضهذايحفزناأننأمل

والروحانيةاإلبداعوالدةفياالستمرارعلىجميعًاالوباءخالل .

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dan mendukung pameran virtual ini, semoga Allah
memberi keberkahan

Thank you to all those who have played a role and supported this virtual exhibition, may God bless you

فيكمهللاباركاالفتراضيالمعرضهذاودعمدورلعبمنلكلشكرا

وبركاتههللاورحمةعليكمالسالم



Seniman muslim khususnya para kaligrafer harusnya menjadikan ini tantangan di masa depan
untuk merekayasa karya (mencipta) sebuah karya yang kreatif dan inovatif, memadukan kearifan lokal
serta sumber daya yang melekat sebagai jamrut katulistiwa. Saatnya semua bergerak, jangan hanya
diam apalagi jadi penonton, jadilah pemain, dan bergabung dengan para kaligrafer ASEAN dan dunia.
Ada kata motivasi yang bagus untuk kita renungkan, " Kalau anda berkumpul dengan sepuluh orang
kaya, maka anda akan menjadi ke 11 orang kaya berikutnya, kalau anda berkumpul bersama 11 maestro
kaligrafer, maka anda akan menjadi maestro ke 12". Apa yang sesungguhnya mendasari rahasia/pola ini
? rahasianya adalah transfer knowledge yang cepat. Ilmu itu akan mudah di sambungkan dengan aqal
manakala gelombangnya sudah sama, sama keinginan, sama gerak, dan sama tindakan. Apalagi
frekwensi sinyal yang di hadirkan adalah ketundukan kepada yang maha pencipta langit dan bumi, yang
menggilirkan siang dan malam, yang mengetahui yang nyata dan tersembunyi, maka sempurnalah
sebuah pembelajaran tersebut.

Ingatlah sebuah prinsip, Jika engkau ingin jalan cepat, jalanlah sendirian, tapi jika engkau ingin
jalan jauh dan banyak menyaksikan sesuatu yang tersembunyi, jalanlah bersama-sama (bahasa
kerennya, berbagi, bersinergi dan berkolaborasi). Itulah pesan moral yang terus di gelorakan oleh Islamic
Art Exhibition. Misinya belajar bersama, tumbuh bersama dan maju bersama dalam syiar dakwah seni
kaligrafi Islam di dunia. IAE ingin mengembangkan spektrum ruang keadilan untuk semua potensi
seniman kaligrafi di kota maupun daerah, akses yang mudah untuk belajar bersama maestro kaligrafer
Indonesia, ASEAN dan Dunia. Selama ini pameran dianggap sulit, dengan seleksi yang ketat, karenanya
kita beri ruang kemudahan, bisa jadi ini dianggap anti mainstrem, tapi inilah pesan moral yang harus kita
wujudkan, sebagaimana pesan " yasiru tu'assiru berilah kemudahan jangan dipersulit " Artinya:
“Permudahlah, jangan dipersulit, berilah kabar gembira, jangan ditakut-takuti.” Bergeraklah, jangan
hanya diam, orang yang bisa berenang akan tenggelam di air bila dia tidak bergerak, sebaliknya orang
yang tidak bisa berenang akan tidak jadi tenggelam kalau dia terus berusaha bergerak.

Saya M. Arif Syukur Direktur Islamic Art Exhibition mengajak para kaligrafer untuk bergabung
dalam event berpameran berikutnya pada awal tahun baru 2022 dengan tema THE PROPHET
MUHAMMAD, serta bergabung dalam grup WA para master kaligrafer ASEAN.

Semoga bermanfaat, wallahu a'lam bishowab.

Jakarta, 18 Oktober 2021

IINDONESIA KIBLAT DUNIA SENI KALIGRAFI ISLAM KONTEMPORER
Oleh : M. Arif Syukur [ Direktur Islamic Art Exhibition ]

' THE POWER OF KA'BAH' Islamic Art Virtual Exhibition , sebuah harapan baru Indonesia menjadi
Kiblat Seni Kaligrafi Islam Kontemporer di Dunia, sebuah proyeksi yang mengagungkan (amazing), dan
itu sangat mungkin di wujudkan. Indonesia memiliki peluang, dengan potensi yang luar biasa,
diantaranya jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, keragaman budaya (Suku, adat, bahasa, dan
lainnya) belum lagi kekayaan sumber daya alam yang bisa menjadi inspirasi untuk memantik ide dan
gagasan. Kultur sosial serta praktek keagamaan khususnya Islam yang moderat, toleran, serta tatatan
persaudaraan sebangsa (ukhuwah wathoniyah) menjadi peluang yang harus di kelola dengan baik.



Tak hanya meranggut jiwa manusia, pandemi telah memacetkan hampir seluruh aspek kehidupan manusia.
Ekonomi terseok. Perusahaan tak leluasa membuka pabrik. Para pekerja tak bebas bepergian ke pabrik atau
kantor setiap hari. Produksi mampet, penjualan menurun. Angka belanja dan konsumsi warga pun merosot.

Saat ekonomi susah bergerak, maka sebagian orang kekurangan pendapatan, bahkan kehilangan pekerjaan.
Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di mana-mana. Bantuan sosial (social safety net) dari pemerintah tak
sepenuhnya mampu menjangkau warga yang terdampak pandemi.

Pembatasan sosial, karantina, atau locked down—apa pun istilahnya—memaksa kita berdiam dan beraktivitas
di rumah. Berbagai fasilitas pertemuan, transportasi, atau mobilitas fisik, yang selama ini dianggap sebagai
etalase kemajuan peradaban manusia, mangkrak tidak terpakai. Gedung sekolah atau kampus yang megah
menjadi sepi. Pendidikan kini dijalankan dengan mengandalkan jaringan online, terutama aplikasi “Zoom”.

Tanpa tatap muka atau pertemuan sosial, manusia terjebak dalam kesepian. Dengan hanya berdiam rumah
saja, alih-alih komunikasi dan hubungan keluarga membaik, ternyata justru memburuk. Akibatnya, angka
perceraian suami-istri meningkat. Begitu pula kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Banyak laporan kekerasan
disampaikan ke komisi anak atau perempuan di dunia. Jumlah gugatan perceraian yang masuk ke pengadilan
juga melonjak. Data ini terekam di Inggris, China, dan Indonesia.

Dikepung kesusahan dari berbagai penjuru, sebagian orang kemudian mengalami gangguan kejiwaan. Laporan
harian Kompas (Senin, 11 Oktonber 2021), menyebutkan, masalah ekonomi yang timbul akibat pandemi Covid-
19 membuat sebagian masyarakat mengalami gangguan kesehatan mental. Bentuknya bisa berupa depresi,
anxiety, bahkan yang lebih parah seperti skizofrenia.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memprediksi, depresi menjadi penyakit dengan jumlah yang paling banyak
dialami masyarakat pada 2030. Depresi perlu menjadi perhatian serius karena beban yang diakibatkan bisa lebih
besar dari penyakit lainnya, seperti penyakit paru kronis, gangguan jantung iskemik, diabetes, serta stroke. Dua
kondisi kesehatan mental yang paling umum, yakni depresi dan kecemasan, menggerogoti ekonomi global
sebesar 1 triliun dollar AS per tahun.

Situasi rentan kian parah, karena sebagian pendertia gangguan kejiwaan tidak punya akses pada layanan
kesehatan. Dampak lanjutannya bisa diduga. Jika tak tertangani dengan baik, orang dengan gangguan kejiwaan
bisa melalakukan hal-hal nekat tak terduga yang bahkan melukai diri sendiri. Berdasar laporkan WHO,
kecenderungan orang untuk bunuh diri meningkat selama pandemi.

Energi Kreatif Seniman Muslim di Tengah Pandemi
Catatan Pengantar Pameran “The Power of Ka’bah,  Islamic Art Virtual Exhibition”

Oleh Ilham Khoiri*

Spiritualitas Setelah Pandemi
Hingga kini, dunia masih terpuruk dirundung pandemi. Kurang dari dua tahun, penyakit Covid-19
akibat virus corona baru telah menewaskan jutaan manusia di banyak negara. Data pada situs
worldometers, per Jumat (15/10/2021) siang mencatat, total 240,47 juta kasus dengan 4,89 juta di
antaranya korban meninggal di 223 negara. Jumlah korban yang besar dan berlangsung cepat.



Masih banyak dampak pandemi yang membuat manusia terpuruk. Daftar dapat dijembreng lebih panjang lagi.
Tak hanya data atau statistik di atas kertas, semua itu adalah fakta nyata dan sungguh-sungguh kita alami
selama hampir dua tahun belakangan. Meski pandemi kini telah menurun setidaknya di sejumlah negara,
termasuk Indonesia, tetapi virus corona baru tak serta-merta bakal lenyap begitu saja.

Banyak ahli memperkirakan, beberapa tahun lagi pandemi (wabah global) mungkin bakal menjadi endemi
(wabah lokal) di sejumlah negara yang belum lepas dari penyakit ini. Namun, perubahan radikal akibat
pandemi ini terlanjur mengubah kehidupan manusia. Kita sekarang berada di dunia yang berbeda dan tak lagi
sama.

Tak sepenuhnya negatif, pandemi juga menyisipkan kesadaran “positif” tentang kehiduan yang rapuh. Sekadar
ilustrasi, katakanlah ada orang yang hari ini merasa baik-baik saja, tampak sehat, masih bisa tertawa-tawa
dengan karabat dekat. Namun, beberapa hari kemudian tiba-tiba dia terinfeksi virus corona baru, jatuh sakit,
memburuk, dan kemudian meninggal. Semua berlangsung cepat hanya dalam hitungan hari. Betapa rapuh dan
fana hidup manusia.

Kesadaran lain tumbuh terkait keterbatasan manusia. Kita, manusia, adalah makhluk yang dibekali akal cerdas
(homo sapiens). Dengan modal itu, manusia dapat bertahan hidup, menguasai dunia, termasuk menindas
makhluk lain di bumi ini. Peradaban manusia kian berkembang, ditandai dengan pencapaian tinggi dalam
berbagai bidang kehidupan. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, manusia berhasil
menciptakan gaya hidup modern yang luar biasa maju.

Namun, setelah dihantam pandemi Covid-19, kini manusia semakin memahami keterbatasannya sebagai
makhluk hidup. Serangan virus corona baru yang kecil mungil, bahkan tidak dapat dilihat secara kasat mata,
nyata-nyata meruntuhkan ego manusia. Virus itu cepat bermutasi dan menghasilkan varian-varian baru yang
lebih gesit menyebar dan ganas mematikan. Teknologi kedokteran modern yang selama ini dibanggakan
berusaha mengantisipasi wabah dengan memproduksi vaksin, juga obat. Namun, semua itu masih belum
sepenuhnya mengejar laju penyebaran dan mutasi virus tersebut.

Dalam situasi terpuruk, manusia terdesak untuk ber-tafakkur (berpikir keras dan berulang-ulang) demi
menjawab beberapa pertanyaan laten. Kehidupan seperti apa yang sebaiknya manusia kembangkan di tengah
kesadaran akan kefanaan dan keterbatasan ini? Pada kekuatan apa manusia yang rapuh dan fana itu dapat
bersandar sehingga mampu membangun kehidupan yang lebih baik?

Seni yang Menyembuhkan
Salah satu sandaran yang menjadi pelarian manusia di tengah pandemi adalah seni. Seni—dalam hal ini coba
kita fokus pada seni rupa—berpotensi menyebuhkan hati manusia yang sedang sakit. Berbagai wujud estetika
yang ditangkap mata dari karya seni dapat menebarkan kegembiraan. Katakanlah karya itu adalah lukisan,
maka tampilan warna, garis, bidang, komposisi, dan keseluruhan anasir visual lain menyajikan gugahan rasa
yang mengasyikkan bagi penatapnya.

Keasyikan itu bisa berkembang menjadi hiburan, kesejukan, atau kegairahan. Pada titik ini, seni menumbuhkan
kembali perasaan batin manusia yang kering kerontang atau tenggelam dalam cengkeraman pandemi. Cemas,
gelisah, depresi, stress saat dirudung ketakutan akibat penyakit Covid-19 itu berpotensi terkurangi bahkan
tergantikan oleh kenikmatan saat menatap karya seni.



Ketika orang-orang terkungkung di dalam rumah saja, karya seni juga menawarkan pintu kebebasan; mengajak
manusia untuk melanglang buana dalam imajinasi yang tak terbatas. Alam khayalan dalam lukisan dibuka luas
untuk dimasuki siapa pun yang tertarik. Setiap penonton bebas mencicipi alam khayali dalam lukisan itu sesuka
hati, sesuai memori dan pengalaman masing-masing.

Wacana, yang tercermin dari obyek atau topik tertentu, yang diangkat seniman juga dapat mengundang
khalayak untuk turut memikirkannya. Gagasan itu bisa terkait problem kehidupan, kesadaran, atau ide-ide lain
yang sebenarnya juga berangkat dari kehidupan nyata sehari-hari. Lewat bahasa visual, semua gagasan itu
diolah menjadi sajian yang lebih menyentuh.

Seni hasil kreasi para seniman Muslim menyajikan tawaran lebih jauh. Digarap dengan landasan ideologi
keagamaan, karya seni jenis ini berpotensi untuk menumbuhkan kesadaran spiritual bagi siapapun yang
menatapnya. Setiap obyek yang diangkat seni Islam niscaya mengingatkan akan kekuasan “Supra Natural”
(melampaui alam semesta), kekuatan “Kholik” (Sang Pencipta) di atas segala daya makhluk, termasuk manusia.
Apalagi jika menampilkan ayat Alquran atau hadist dalam jalinan seni kaligrafi yang indah, maka karya itu
menjadi semacam jembatan yang menghubungkan publik dengan pesan-pesan ketuhanan.

Dalam konteks seperti inilah, pameran “The Power of Ka’bah, Islamic Art Virtual Exhibition”, 17 Oktober
sampai 17 November 2021, ini menjadi menarik untuk dicermati. Pameran yang digelar secara online oleh
Islamic Art Exhibition (IAE) dan Jakarta Islamic Centre (JIC) dan diikuti 175 seniman dari 26 negara ini
memperlihatkan gugahan spiritual. Gugahan yang diharapkan dapat menyegarkan batin manusia yang sumpek
masih dikepung pandemi.

Seni untuk Ibadah
Lantas, gugahan spiritual apa saja yang patut dicermati dari pameran “The Power of Ka’bah, Islamic Art Virtual
Exhibition”?

Pertama-tama, pameran ini menyuguhkan karakter seni Islam yang esensial. Sebagai perbandingan, dalam
sejarah Barat, sempat lama berkembang prinsip “art for art's sake” atau “l'art pour l'art”: seni untuk seni;
seniman berasyik-masyuk hanya untuk tujuan mengembangkan kesenian. Prinsip yang berkembang terutama
sejak masa Renaissance di Eropa itu kemudian menjadi pondasi bagi perkembangan seni rupa modern.

Berbeda dengan jargon itu, para seniman Muslim justru sengaja menempatkan seni sebagai bagian dari ibadah.
Mereka secara sadar memegang pedoman hidup yang lazim dibaca setelah takbir pertama (takbirotul ikram)
dalam tiap shalat: “Inna shalati wa nusuki wamahyaya wamamati lillahi rabbil alamin” (sesungguhnya shalatku,
ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah). Kalimat ini berasal dari Surat Al-An'am, ayat 162.

Bagi setiap seniman Muslim, kerja kesenian hanya sebagian dari seluruh rangkaian kehidupan manusia yang
sepenuhnya dipersembahkan untuk Allah. Sebagai persembahan, maka pesan paling mendalam dari setiap
karya seni adalah penegasan akan tauhid (ikrar akan keesaan Tuhan). Manusia adalah makhluk (ciptaan) dari
Sang khalik (pencipta). Sesungguhnya tiada daya dan upaya selain apa-apa yang bersumber dari kekuasaan
Allah. “Laa haula wa laa quwwata illa billah.”

Dalam situasi pandemi, kesadaran ini menemukan momentum yang tepat. Manusia dituntut untuk menjaga
kesehatan, misalnya dengan sungguh-sungguh menjalankan protokol kesehatan (pakai masker, membatasi
interaksi sosial, dan menjaga kebersihan) serta menjalani vaksinasi Covid-19.



Setelah semua usaha digiatkan, manusia selanjutnya bertawakkal, berpasrah diri kepada Allah sebagai Dzat
yang menentukan ajal manusia.

Hidup manusia itu fana sehingga sewaktu-waktu dapat berakhir. Namun, kita sama sekali tidak tahu-menahu,
kapan persisnya ajal akan menyergap. Kita hanya meyakini bahwa ketika ajal itu tiba, maka ketibaan itu tidak
akan dapat ditunda atau dimajukan sesaat pun. “Wa likulli ummati ajal. Faidza ja’a ajaluhum laa yasta’khiruna
sa’atan walaa yastaqdimun” (Surat Al A’raf, ayat 34).

Memahami bahwa hanya Allah yang memiliki dan menguasai kehidupan, maka kehidupan yang diberikan itu
selalu diterima sebagai anugerah yang indah dan patut dijaga sebaik-baiknya. Dzikir (mengingat), tahmid
(memuji), dan syukur (berterima kasih) adalah rangkaian proses memelihara berkah dari Allah kepada manusia.
Ketika pun kehidupan di dunia ini berakhir, seorang Muslim juga mempercayai kehidupan setelah kematian,
yaitu kehidupan akhirat.

Dua kehidupan itu, dunia maupun akhirat, sama-sama dijaga secara seimbang sebagai ruang manusia berada
dan tinggal. “Wabtaghi fimaa ataaka Allah darol akhirah wa laa tansa nasibaka minaddunya” (Surat Al Qashas,
ayat 77). Kita diminta untuk mencari apa yang telah dianugerahkan Allah di akhirat kelat, tetapi jangan sampai
melupakan nasib kita di dunia.

Semua kesadaran spiritual itu disuarakan oleh karya seni yang dipajang dalam pameran ini, baik secara tersurat
maupun tersirat. Disebut tersurat karena pesan itu disampaikan lewat bahasa komunikasi visual yang jelas
(eksplisit), katakanlah terbaca dari teks ayat Alquran, hadis, atau atsaryang diangkat dalam lukisan. Pesan
tersirat dipahami dengan menggali makna di balik simbol, penanda, atau gejala yang agak tersembunyi dan
tidak langsung (implisit).

Keberagaman dan Tegangan
Kedua, pameran ini memaparkan keberagaman dan kekayaan visual. Meski mengusung tema “The Power of
Ka’bah,” tetapi wujud karya dalam pergelaran ini bervariasi.

Tentu saja, banyak karya secara gamblang menampilkan gambar ka’bah dalam beragam bentuk dan
pendekatan. Ada ka’bah yang dilukis secara apa adanya dalam landscape perpektif realis: kotak persegi hitam
yang dikelingi jamaah thawaf di tengah lapangan terbuka Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi. Siapa pun
yang menatap lukisan model ini akan segera menangkap bahwa gambar itu adalah ka’bah dengan segenap
kekhasan anasir visualnya.

Ada pula gambar ka’bah yang dikemas dalam model kubistik sebagai kubus yang dibelah-belah dalam faset-
faset yang multiperspektif. Sebagian lagi mereduksi wujud ka’bah menjadi semacam bentuk simbolik saja.
Melalui kemasan ala surrealis, sebagian karya menggambarkan rumah Allah dalam bingkai alam khayali bak
mimpi. Dalam kemasan abstrak sekalipun, jejak ka’bah juga dapat diolah dalam variasi komposisi dan
permainan bentuk atau warna.

Lebih banyak lagi seniman yang menyajikan ka’bah dalam balutan kaligrafi, khususnya dengan ayat, hadis, atau
kalimat lain terkait ka’bah. Ambil contoh, kalimat talbiyah (“labaika allahumma labaika, labbiaka laa syarika
laka labbaika...”) yang dibaca saat thawaf mengelilingi ka’bah. Ini penegasan tentang gairah manusia
memenuhi panggilan-Nya untuk datang berziarah mengunjungi baitullah.



Surat lain menyebutkan, “Inna awwala baitin wudhi'a linnasi lalladzi bibakkata mubaraka wa hudha lil'alamin”
(Ali 'Imran, ayat 96). Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah
Baitullah yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.

Kabah, yang berbentuk kubus dan dibalut kain kiswah hitam berhiasan seni kaligrafi emas itu, tak hanya
menjadi petilasan atau peninggalan bersejarah sejak Nabi Ibrahim hingga Muhammad. Bangunan itu juga
merupakan semacam jendela spiritual untuk menyaksikan betapa kerdil manusia di bawah naungan kebesaran
semesta Allah yang tak berbatas. Meminjam istilah yang banyak digunakan untuk membedah kajian mitologi,
ka’bah dapat dibilang sebagai akses mundi, titik rotasi, yang menghubungkan antara kehidupan dunia dan
akhirat. Saat berziarah ke situs itu, para jamaah umrah arau haji akan merasakan tarikan transenden: dorongan
untuk menyingkirkan hal-hal duniawi di sekitarnya, lantas mengaitkan dan menenggelamkan diri dalam
limpahan barakah Ilahiyah.

Ketiga, soal tegangan (tension). Jika diamati, sebenarnya karya-kaya dalam pameran ini menujukkan tegangan
antara hasrat untuk menjaga tradisi pada satu sisi, dengan gairah untuk beradaptasi dengan pendekatan baru
yang lebih segar pada sisi lain. Terutama dalam seni kaligrafi Arab, meski sama-sama memanfaatkan lukisan
sebagai bahasa visual modern, tegangan itu terlihat jelas dalam pemilahan dua kecenderungan besar. Satu
kecenderungan, sebut saja bersemangat “revivalis”, berkomitmen untuk merawat bentuk-bentuk kaligrafi
klasik dengan kaidah baku (al-khat bilqawaid al-mansubah). Kecenderungan lain, bersemangat “kontemporer”,
berusaha untuk menerabas batas-batas lama demi mengembangkan bahasa gambar yang lebih kekinian.

Sebagian pelukis Indonesia dan sebagian besar seniman dari negara-negara Timur Tengah masuk dalam
kelompok revivalis. Dengan segenap hati, mereka mewarisi dan berjuang untuk meneruskan spirit dan disiplin
kaligrafi klasik. Terpampanglah gaya-gaya khat tradisional, terutama Tsulust, Naskhi, Dewaniy, Farisi, Syikasteh,
Kufi, atau Dewani Jaliy. Anatomi setiap huruf, yang tertuliskan rapi dalam takaran ketat, serta merta
mengingatkan kita pada pencapaian seni khat dari masa-masa keemasan peradaban Islam pada abad
pertengahan di Timur Tengah.

Pada kelompok “kontemporer”, kaligrafi didekati secara bebas. Sebagian seniman Indonesia, juga sejumlah
seniman dari beberapa negara lain, masuk dalam kategori ini. Sebenarnya karya-karya mereka juga berangkat
dari seni kaligrafi Arab. Namun, ketika berkarya, para seniman ini bisa sangat liar. Kaidah-kaidah lama
dideformasi, diacak-acak, dan obrak-abrik begitu saja. Hasil akhirnya terkadang hanya menunjukkan jejak-jejak
kaligrafi, sesuatu yang mirip dengan bentuk khat, tetapi kerap sulit dibaca. Jejak-jejak kaligrafis itu menjadi
semacam impresi, kesan, atau ingatan dari masa lalu, tetapi kemudian diekspresikan dalam kemasan yang
bebas.

Meski bisa disebut tegangan, hubungan antara kedua kecenderungan visual itu tak selama saling menegasikan.
Sebagian seniman cukup berhasil mendamaikan semangat revivalis dan kontemporer dalam satu paduan kreasi
yang unik. Karya mereka masih menggamit kaligrafi klasik sekaligus dikemas dalam landscape visual yang lebih
kekinian. Sejumlah seniman lain malah asyik saja keluar-masuk atau bertukar-tukar peran di antara dua
kelompok ini.

Forum Sulaturahim
Hal lain yang juga penting dicatat, pameran “The Power of Ka’bah” melibatkan banyak seniman. Sampai batas
akhir pengumpulan karya, tercatat ada 175 seniman yang menyajikan karya. Jumlah ini terhitung cukup besar
untuk sebuah pameran seni kaligrafi, apalagi melibatkan para seniman dari 26 negara.



Mereka berasal dari Indonesia (72 seniman), India (15 seniman), Malaysia (7), Bangladesh (2), Pakistan (1), Uni
Emirat Arab (8), Amerika Serikat (2), Australia (1), Uniteed Kingdom (1), Iran (7), Bahrain (3), China (12), Oman
(3), Tunisia (3), Palestina (3), Jepang (1), Aljazair (3), Arab Saudi (2), Jordania (2), Maroko (14), Mesir (5),
Makedonia (1), Srilangka (1), Kuwait (3), Yaman (3), dan Afganistan (4).

Undangan pameran ini bersifat terbuka. Diedarkan lewat jaringan media sosial, termasuk WhatApps Group dan
Facebook, panitia mengundang para seniman yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pameran bertema ka’bah.
Kurasi bersifat longgar dengan menghargai semua inisiatif kekaryaan. Setiap seniman diberi keluasaan untuk
menafsirkan tema ka’bah sesuai pengalaman dan kajian masing-masing. Sejumlah seniman tamu dari
mancanegara ternyata lebih banyak mengirimkan foto karya kaligrafi, dan kemudian diakomodasi dalam
pameran ini.

Menurut cerita inisiator pameran yang sekaligus Direktur Islamic Art Exhibition (IAE), M Arif Syukur, hingga hari-
hari jelang pembukaan, sebenarnya masih banyak seniman yang antusias mengajukan diri untuk turut serta
dalam pergelaran ini. Namun, karena keterbasan teknis, pada akhirnya pantia menutup penambahan partisipasi.
Para seniman yang belum mendapat tempat pada kesempatan kali ini direncanakan akan diundang untuk
berpartisipasi dalam pameran berikutnya.

Dalam kemasan pameran virtual, peserta hanya mengirimkan foto karya yang kemudian dipajang dalam katalog
digital. Pendekatan itu memungkinkan panitia lebih mudah untuk menghimpun dan mengkoordinasi peserta
dari banyak negara. Langkah ini juga dianggap lebih aman dan sehat di tengah pandemi Covid-19 yang belum
kelar sehingga masih penting menekan potensi kerumunan sosial. Melalui jaringan online, publik
berkesempatan menonton pameran secara leluasa, tanpa harus datang ke ruang pameran.

Bagi para seniman yang berpameran, ajang ini merupakan forum menarik untuk memperkuat silaturahim di
kalangan seniman Muslim dunia. Tak hanya lebih mengenal secara pribadi dan memahami karya-karya seni
tentang ka’bah dan kaligrafi dari banyak negara, setiap seniman juga dapat menjalin komunikasi lebih lanjut
dengan para seniman lain. Dialog via jaringan online, terutama aplikasi Zoom webinar, dapat menjadi ruang
untuk berinteraksi dan berdialog demi mengembangkan gagasan dan rencana pameran-pameran lebih lanjut.

Silaturahim virtual melalui pameran ini diharapkan dapat menumbuhkan energi kreatif di tengah dunia yang
masih dirundung pandemi.

Jakarta, 17 Oktober 2021
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Ka'bah adalah kiblat tempat kaum muslimin menghadap. Ka'bah adalah pusat magnet bumi. Jadi,
Ka'bah adalah lambang pemersatu dan persatuan. Bagi seniman muslim, Ka'bah yang sangat
menyentuh setiap aspek kehidupannya, adalah obyek pengabdian dan fokus kejeniusan artistik Islam.
Maka, lahirlah karya-karya seni rupa (kaligrafi atau non kaligrafi) yang menerakan sosok 'ainul Ka'bah
untuk mengukuhkan deklarasi-deklarasi tersebut.

Lukisan atau goresan khat yang "diam" seperti Ka'bah yang juga tampak diam, hakikatnya "bergerak"
mengandung dinamika rupa-rupa pesan dan aktivitas. Ada panorama tawaf, gerakan berputar dinamis
dalam kaligrafi yang diam. Atau huruf-huruf yang tampil kalem, menggerakkan "panggilan ke Baitullah"
dalam goresan tak bergerak warna-warni dengan hitam Ka'bah sebagai warna ikonnya. Diam, bergerak,
berputar, dan bersatu, kumpul dalam sebuah karya. Seperti digambarkan oleh Al-Shouli dalam kitab
Adab Al-Kuttab (Sopan Santun Penulis):

كإليكيَُخيَّلُُ ساِكنَةوهيأنّهاتتََحرَّ

Artinya: "Kaligrafi itu mengusik fantasimu bahwa dia sedang bergerak-gerak padahal dia diam." Diam
tapi bergerak. Bergerak dalam diam. Atau seperti kata Al-Mutanabbi:

حركاتهافىالحسنسكونتبدى

Artinya: "Kaligrafi itu mengekspresikan kalemnya keindahan dalam gerak-geraknya."

Ka'bah memang menarik. Seni "gerakan tawaf" kaligrafi inilah yang menggerakkan para pelukis dunia
bersatu bersama-sama melukis Ka'bah dan Kaligrafi Ka'bah. Hal itu sangat mungkin, karena kaligrafi yang
berideoplastis bisa diolah jadi apa saja. Seperti diakui kaligrafer Tunisia Naja al-Mahdawi:

منهاماأشاءكماأشاءأُصوغحيّةماّدةعندىالحرفُُ

Artinya: "Kaligrafi bagiku adalah materia hidup yang bebas kuperlakukan apa saja sekehendak saya."

Selamat pameran The Power of KA'BAH Islamic Art Exhibition dan salut untuk Kiai M. Arif Syukur sang
penggerak mesin pameran. Bilbarokaaaat wannajah.

DI ANTARA DIAM DAN GERAK BAGAI TAWAF
Oleh : Didin Sirojuddin AR [ Direktur Pesantren LEMKA ]



Kesaksian diri saat melihat jutaan hamba Alloh memakai ihram putih-putih sedang memenuhi
Masjidil Haram sebagai rumah bercahaya, sangatlah menentramkan dan mengagumkan diri ini, tetapi
diri ini yang lemah dan dhoif, terusik sekelebatan sejumput pertanyaan tentang ke-Maha Indahan-Mu.
Engkau yang Maha Segala. Engkau yang tak tergambarkan oleh mata, tetapi selalu menyelinap kedalam
rasa. Saat kaki bergerak berjalan menyemut menuju Masjidil Haram, hati bergejolak, jantung berdegub,
tubuh serasa mengambang ringan, kepala tertunduk pasrah ingin segera diijinkan melihat rumahMu.
Lamat-lamat dari kejauhan, rumahMu berwarna hitam bercahaya terlihat oleh mata kepalaku, astaga !
mata yang lama rindu padaMu terbelalak kagum tiada tara, tetapi dimanakah Engkau wahai Yang Maha
Tak Terhingga? Mulut menganga spontan terucap mengalir Allohu Akbar, Allohu Akbar Laailaaha
Illallohu Allohu Akbar ! Labbaika Allohumma Labaiikk ! Aku, Engkau datangkan Ya Alloh dipintuMu yang
agung. Aku, Engkau ijinkan ya Allah mengitari, memutari pusaran bersama dan menyatu dengan jutaan
hamba-hambaMu. Aku, Engkau gerakkan untuk melaut dilautan suciMu, bersama para pelaut yang
Engkau telanjangi, tetapi Engkau rahmati. Para pelaut mengelilingi rumahMu, melambaikan tangan akan
kehadiranMu. Aku terasa Engkau angkat bersama milyaran kekasihmu yang taat. Aku terasa Engkau
angkat dilangit bumiMu dan serasa di Arsy-Mu.

Aku manusia kotor hitam penuh dosa, aku berbelepotan lumpur-lumpur kenafsuan dunia. Dari
rahim ibu, aku lahir tidak tahu apa-apa sampai usia tua juga tidak tahu apa-apa, sebab terperosok dalam
gelimang kerakusan, kecintaan pada harta benda dan keturunan. Disini, di masjidMu, Engkau membuka
tiraiMu dan aku, Engkau basuh jiwa ragaku dan Engkau gosokgosok dosaku. Dosa-dosaku terlihat nyata
bertumpuk-tumpuk dan berseliweran rontok satu demi satu. Ya Alloh, aku Engkau perlihatkan ke-Maha
Sucian-Mu, jiwaku Engkau buka untuk teringat tentang cerita bapak dari segala bapak, yakni nabiMu,
nabi Adam yang Engkau turunkan di bumi yang suci. Kemudian pikiranku, Engkau ingatkan tentang
kehadiran Ibrahim, Musa, Ilyasa, Isa dan Engkau hadirkan kelembutan kekasihMu, yakni Muhammad.
Mataku banjir airMu, lalu aku cuci mataku dengan air suciMu. Zam-zam. Zam-zam aku teguk masuk
dalam kerongkonganku yang kering, tak bisa berkata, tak bisa ngomong, tak bisa matur sebab tubuhku
menggigil sebab dipenuhi rahmatMu. Allohu Akbar. Aku, Engkau beri peluang waktu untuk memutari
rumahMu berkali-kali, sampai terasa aku kerasan hidup disini. Berdiri tertegun, rukuk membungkuk dan
sujud berdenyut syaraf-syarafku. Berasa dirumah kampung halaman sendiri. Merasa menjadi bagian dari
keluarga kekasihMu.

Aku, Engkau ijinkan untuk berlama-lama di rumahMu yang tidak dingin dan tidak panas dan
menentramkan ini, tetapi rupanya Engkau belum memperbolehkan lebih dari waktu yang Engkau
berikan. Terasa sekejab. Engkau pulangkan kembali ketanah kelahiranku, mungkin agar aku mampu
memaknai hikmah ilmuMu dan kerinduanku kepadaMu agar menyesak-nyesak dadaku.

KA’BAH PUSAT PUSARAN DAN PUTARAN KETAKTERHINGGAAN-MU
Oleh : Fadjar Sutardi [ Perupa, Pengasuh Kajian Maskumambang Mujahadah]



Konsep besar M.Arief Syukur dalam pameran kaligrafi yang merambah ujung barat dan timur
belahan dunia-Mu, dengan tertatih aku berniat bersedekah melalui jari jemari-Mu ini. Pukul 02.37 ‘
malam sepertiga waktuMu, Engkau hadir dimeja lusuh milikMu dirumah kampung ini, menyaksikan
betapa menurut pikiran yang lemah ini, memang benar, rumahMu sangatlah agung, sangat suci dan
sangat mengagumkan bagi hamba-hambaMu yang berlumuran dosa, tetapi masih Engkau jaga
kepercayaan iman kepadaMu. Bismillah, dengan kesaksianku malam ini, aku menyatakan benar untuk
kesekian kalinya, bahwa Masjidil Haram dan Ka’bah-Mu memang sangat mengharubirukan jiwaku, ya
Allah. Allohu Akbar, Engkau bikin rumah-Mu untuk Adam, Ibrahim sampai Muhammad, kekasihMu agar
manusia-manusia hadir, melihat dan merindukanMu. Rindu rahmatMu, rindu rahimMu, rindu cintaMu,
rindu uluran tanganMu. Ka’bah-Mu, bila aku baca buku Abu Bakar Aceh, diartikan sebagai kubus yang
kudus, rumah Tuhan, rumah suci, rumah kemerdekaan. Di rumahMu Engkau ajarkan, thawaf, sa’i, sholat,
umrah, haji. Di rumah-Mu ini, semua hamba-hamba dan makluk-Mu Engkau merdekakan dari salah,
khilaf dan dosa, Engkau bebaskan dari nafsu, kesyirikan dan Engkau kuatkan qalbu ini dengan welas
asih-Mu yang tiada tara nilai dan harganya.

Di rumah-Mu, Engkau menerima taubat kami yang selalu membikin ribet dan rebut dan selalu
terjebak dan terperangkap dalam tamparan dan rayuan musuhMu, yakni nafsu syetan yang engkau
ijinkan untuk menggoda kami, agar Engkau menguatkan kami dari ujian-ujianMu dengan iman
pemberianMu juga. Rumah-Mu, Ka’bah-Mu memang menjadi inspirasi bagi para pengabdi kerupaan dan
kekaligrafian yang tersebar dimuka bumiMu yang menyaksikan kekuaaanMu, berusaha taat setiap
waktu. Benar ya Allah, bahwa konstruksi kubus rumah-Mu yang indah, ternyata sebagai titik pusat
pusaran bagi hamba-Mu dan para malikat-Mu yang selalu taat sepanjang masa dan yang menjaga
dengan mengelilingi bumi sampai Arsy’Mu tanpa merasa lelah dan bosan, saking cintanya kepadaMu.
Tapak-tapak kaki yang bergerak mengelilingi rumahMu dan disaksikan hambaMu yang beriman sehari
semalam lima waktu, berdiri kokoh, ruku khusyuk, sujud tawadhuk dan menyampaikan salam
keselamatan, benar ya Alloh rumahMu menjadi pusat lingkaran bagi masjid-masjid, mushola, langgar,
surau dengan jumlah milyaran mengumandangkan takbir, tahmid, tasbih dan taqdis yang bersahutan,
bersambungan tak adan putus dan hentinya menuju dan menghadap rumah-Mu sampai Engkau
datangkan kiamatMu. Rumah-Mu memang menjadi maha power bagi kekuasaan dan ke malikan-Mu.
Benar, Ya Allah. Pagi menjelang subuh ini, para perupa dan kaligrafer-Mu sedang bangun untuk
menyuarakan firman dan menulis kalam-Mu. Allohu Akbar. Labbaika Allohumma laabaik. Labbaika
laasyarikalaka labbaik. Innal hamda wa ni’matalaka wal mulka la syarikalaka.

Solo, Rumah Langit Kebun Bumi
03.38, 11 Oktober 2021

Benar ya Alloh malam ini, aku rindu Engkau datangkan kembali ke rumahMu, setelah beberapa
tahun silam aku Engkau takdirkan datang ke rumahMu. Aku iri dengan jutaan hambaMu yang setiap
hari berada di rumahMu. Tanpa aku sengaja, shohibku, ya kaligraferMu, M. Arief Syukur kemarin
bertandang ke bilik handphone-ku tanpa dinyana-nyana, agar aku menuliskan tentang rumahMu dalam
pameran mendunia dengan grand thema; The Power Of Ka’bah.


























































































































































































































































































































































































































































