
LAMPIRAN TERJEMAH ALQURAN 

 

No Hal. Surah Ayat Terjemahan 

1 5 Al Qashash 77 Dan, carilah pada apa yang telah 

dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) 

negeri akhirat, tetapi janganlah kamu 

lupakan bagianmu di dunia. Berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah telah berbuat baik kepadamu dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di 

bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan 

2 35 adzDzariyat 

 

56 Aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan agar mereka beribadah kepada-

Ku  

3 41 At-Taubah 

 

117 Sungguh, Allah telah menerima tobat 

Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-

orang Ansar, yang mengikuti Nabi pada 

masa-masa sulit, setelah hati segolongan 

dari mereka hampir berpaling, kemudian 

Allah menerima tobat mereka. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, 

Maha Penyayang kepada mereka, 

4 42 at-Tahrim 8 Wahai orang-orang yang beriman! 

Bertobatlah kepada Allah dengan tobat 

yang semurni-murninya, mudah-mudahan 

Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-

kesalahanmu dan memasukkan kamu ke 

dalam surga yang mengalir di bawahnya 

sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak 

mengecewakan Nabi dan orang-orang 

yang beriman bersama dengannya; sedang 

cahaya mereka memancar di hadapan dan 

di sebelah kanan mereka, sambil mereka 

berkata, “Ya Tuhan kami, sempurnakanlah 

untuk kami cahaya kami dan ampunilah 

kami; Sungguh, Engkau Mahakuasa atas 

segala sesuatu.”  

5 43 Al-Maidah 2 Wahai orang-orang yang beriman! 

Janganlah kamu melanggar syiar-syiar 

kesucian Allah, dan jangan (melanggar 

kehormatan) bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) hadyu (hewan-hewan 

kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban 

yang diberi tanda), dan jangan (pula) 



mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitulharam; mereka 

mencari karunia dan keridaan Tuhannya. 

Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan 

ihram, maka bolehlah kamu berburu. 

Jangan sampai kebencian(mu) kepada 

suatu kaum karena mereka menghalang-

halangimu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat melampaui batas 

(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah 

kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah 

sangat berat siksaan-Nya. 

6 43 At-Taubah 

 

71 Dan orang-orang yang beriman, laki-laki 

dan perempuan, sebagian mereka menjadi 

penolong bagi sebagian yang lain. Mereka 

menyuruh (berbuat) yang makruf, dan 

mencegah dari yang mungkar, 

melaksanakan salat, menunaikan zakat, 

dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 

Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. 

Sungguh, Allah Mahaperkasa, 

Mahabijaksana. 

7 48 Al Ambiya’ 

 

92 Sesungguhnya ini (agama tauhid) adalah 

agamamu, agama yang satu, dan Aku 

adalah Tuhanmu. Maka, sembahlah Aku. 

8 37 An Nahl 120 Sesungguhnya Ibrahim adalah imam 

(sosok anutan) yang patuh kepada Allah, 

hanif (lurus), dan bukan termasuk orang-

orang musyrik 

9 98 Al-Baqarah 177 Kebajikan itu bukanlah menghadapkan 

wajahmu ke arah timur dan barat, 

melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) 

orang yang beriman kepada Allah, hari 

Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan 

nabi-nabi; memberikan harta yang 

dicintainya kepada kerabat, anak yatim, 

orang miskin, musafir, peminta-minta, dan 

(memerdekakan) hamba sahaya; 

melaksanakan salat; menunaikan zakat; 

menepati janji apabila berjanji; sabar 

dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada 

masa peperangan. Mereka itulah orang-

orang yang benar dan mereka itulah orang-



orang yang bertakwa. 

10 101 AlAhzãb 

 

24 Agar Allah memberikan balasan kepada 

orang-orang yang benar itu karena 

kebenarannya dan mengazab orang 

munafik jika Dia menghendaki atau 

menerima tobat mereka. Sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. 

11 103 alRahmãn 

 

13 Maka, nikmat Tuhanmu manakah yang 

kamu dustakan (wahai jin dan manusia)? 

12 108 An-Nisa 

 

103 Apabila kamu telah menyelesaikan salat, 

berzikirlah kepada Allah (mengingat dan 

menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, 

duduk, maupun berbaring. Apabila kamu 

telah merasa aman, laksanakanlah salat itu 

(dengan sempurna). Sesungguhnya salat 

itu merupakan kewajiban yang waktunya 

telah ditentukan atas orang-orang mukmin. 

13 114 AlHujurat 13 Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan perempuan. Kemudian, Kami 

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 

Sesungguhnya yang paling mulia di antara 

kamu di sisi Allah adalah orang yang 

paling bertakwa. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Mahateliti.  

14 119 al-Nisa 58 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanah kepada 

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan 

hukum di antara manusia, hendaklah kamu 

tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang paling baik 

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat. 

15 120 ar-Rahman 7 Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah 

menciptakan timbangan (keadilan dan 

keseimbangan) 

16 121 Hud 6 Tidak satu pun hewan yang bergerak di 

atas bumi melainkan dijamin rezekinya 

oleh Allah. Dia mengetahui tempat 

kediamannya dan tempat 

penyimpanannya.350) Semua (tertulis) 

dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz). 

350) Menurut sebagian mufasir, yang 

dimaksud dengan tempat kediaman adalah 



dunia dan tempat penyimpanan adalah 

akhirat. Menurut mufasir lain, maksud 

tempat kediaman adalah rahim dan tempat 

penyimpanan adalah tulang sulbi. 

17 121 Fushilat 

 

46 Siapa yang mengerjakan kebajikan, maka 

(pahalanya) untuk dirinya sendiri dan siapa 

yang berbuat jahat, maka (akibatnya) 

menjadi tanggungan dirinya sendiri. 

Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi 

hamba-hamba(-Nya). 

18 124 al-Nisa’ 1 Wahai manusia, bertakwalah kepada 

Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari 

diri yang satu (Adam) dan Dia 

menciptakan darinya pasangannya (Hawa). 

Dari keduanya Allah 

memperkembangbiakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak.143) Bertakwalah 

kepada Allah yang dengan nama-Nya 

kamu saling meminta dan (peliharalah) 

hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasimu. 

143) Ayat ini menegaskan bahwa Nabi 

Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan 

melalui proses evolusi hayati seperti 

makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan 

secara khusus seorang diri, lalu 

diciptakanlah pasangannya dari dirinya. 

Mekanismenya tidak dapat dijelaskan 

secara sains. Selanjutnya, barulah anak-

anaknya lahir dari proses biologis secara 

berpasangan-pasangan sesuai kehendak-

Nya. 

19 126 al-Baqarah 213 Manusia itu (dahulunya) umat yang satu 

(dalam ketauhidan). (Setelah timbul 

perselisihan,) lalu Allah mengutus para 

nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira 

dan peringatan. Allah menurunkan 

bersama mereka Kitab yang mengandung 

kebenaran untuk memberi keputusan di 

antara manusia tentang perkara yang 

mereka perselisihkan. Tidak ada yang 

berselisih tentangnya, kecuali orang-orang 

yang telah diberi (Kitab) setelah bukti-

bukti yang nyata sampai kepada mereka, 

karena kedengkian di antara mereka 

sendiri. Maka, dengan kehendak-Nya, 



Allah memberi petunjuk kepada mereka 

yang beriman tentang kebenaran yang 

mereka perselisihkan. Allah memberi 

petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki 

ke jalan yang lurus (berdasarkan 

kesiapannya untuk menerima petunjuk). 

 

20 

130 Ali Imran 103 Berpegangteguhlah kamu semuanya pada 

tali (agama) Allah, janganlah bercerai 

berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu 

ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu 

Allah mempersatukan hatimu sehingga 

dengan karunia-Nya kamu menjadi 

bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu 

berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 

menyelamatkan kamu dari sana. 

Demikianlah Allah menerangkan ayat-

ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat 

petunjuk. 

21 130 al-Ḥujurāt 10 Sesungguhnya orang-orang mukmin itu 

bersaudara, karena itu damaikanlah kedua 

saudaramu (yang bertikai) dan 

bertakwalah kepada Allah agar kamu 

dirahmati. 

22 132 Al-Ahzab 

 

72 Sesungguhnya Kami telah menawarkan 

amanat kepada langit, bumi, dan gunung-

gunung; tetapi semuanya enggan untuk 

memikul amanat itu dan mereka khawatir 

tidak akan melaksanakannya. Lalu, 

dipikullah amanat itu oleh manusia. 

Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim 

lagi sangat bodoh. 

 

 


