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Solusi Teks Arab Tidak Terbaca 

FaridM.Com -- Nanti malam seperti biasa ada Pengajian Tsaqofah Islam. Fasilitas bagi peserta pengajian ini 

adalah makalah. Biasanya saya yang menyiapkan makalah, sementara yang mencetak dan memperbanyak 

adalah panitia lokal. Sayangnya, dalam beberapa kali kesempatan, teks Arab di makalah yang dicetak 

menjadi berantakan (bukan simbol kotak-kotak, tetapi urutannya terbalik-balik). Walhasil ketika dibaca 

waktu pengajian, harus bolak-balik mencari ayat tersebut dari Mushaf Al Quran. 

Selidik punya selidik, ternyata teks Arab di komputer saya  diproduksi dengan Add-Ins  Quran in Word, 

sementara di komputer yang dipakai untuk mencetak tidak ada Add-Ins tersebut.  Hal ini seringkali tidak 

disadari karena ayat-ayat  tersebut masih dalam wujud teks Arab. Berbeda jika berwujud simbol kotak-

kotak, tentu akan langsung diketahui sesaat setelah dicetak. 

Akhirnya saya pikirkan cara, bagaimana agar teks Arab di makalah saya bisa dibaca siapa saja, tanpa harus 

menyertakan Add-Ins Quran in Word. Convert ke PDF. Itulah yang pertama terlintas di benak saya. Dengan 

mengconvert file menjadi PDF, tentu siapa saja bisa membuka file yang berisi teks Arab tanpa harus 

menginstal software tambahan. Tentu dengan asumsi bahwa tiap komputer saat ini sudah diinstal dengan 

software PDF reader (Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader, dan sejenisnya). 

Sayangnya, Micosoft Office 2007 secara default tidak menyertakan fasilitas convert ke format pdf. Berbeda 

dengan Open Office yang telah menyediakan menu Save As PDF. Saya pun mencoba menjalankan Program 

Open Office  3.3 untuk membuka file makalah yang berisi teks Arab. Tentu saja, teks Arab menjadi 

berantakan. So, Open Office bukan solusi masalah ini. 

Saya pun mencoba kembali mencermati menu-menu di Microsoft Office 2007. Oh, ternyata ada fasilitas 

Save As ke PDF. Tetapi fasilitas ini secara default belum bisa dijalankan. Harus download program kecil dari 

situs Microsoft. 

Mari kita simak caranya : 

1. Buka file berteks Arab dengan Microsoft Office 2007 

2. Arahkan pointer mouse anda ke pojok kiri atas (bukan pojok kanan atas lho ya...). 

3. Ada simbol Microsoft. Klik sekali saja. 

4. Cari menu Save As. 

5. Arahkan ke menu PDf or XPS, kemudian klik. 

6. Secara otomatis anda akan diarahkan ke situs Microsoft (bagian download center).  

7. Buka situs Microsoft tersebut, dan download software kecil yang disediakan di sana. Namanya 

SaveAsPDFandXPS.exe.  

8. Simpan file SaveAsPDFandXPS.exe di hardisk anda. 

9. Keluar dari program Microsoft Office 2007 

10. Instal software SaveAsPDFandXPS.exe 

11. Jalankan kembali program Microsoft Office 2007, dan buka file yang ber-teks Arab. 

12. Lakukan seperti langkah 1-5. 

13. Akan terbuka jendela yang menanyakan dimana anda harus menyimpan file hasil convert ke PDF. 

14. Klik Publish 
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15. Simpan, dan selesai. 

Cukup mudah bukan.  Sekarang teks Arab di file kita Insya Allah akan terbaca di komputer mana saja. 

Demikian. Semoga bermanfaat. Keep sharing. (www.faridm.com) 

Keterangan gambar :  
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