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Lampiran 1. Terjemah Ayat 

 

No Terjemah 

1 “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah 

Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berselisihan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu 

adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Surah an-

Nisa [4]: 59) 

2 “Ingatlah  ketika  Tuhanmu  berfirman  kepada  para  Malaikat:  

“Sesungguhnya  Aku  hendak  menjadikan  seorang  khalifah  di  muka  

bumi.”  Mereka  berkata:  “Mengapa  Engkau  hendak  menjadikan  

(khalifah)  di  bumi  itu  orang  yang  akan  membuat  kerusakan  

padanya  dan  menumpahkan darah, padahal kami senantiasa 

bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan 

berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 30) 

3 “Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu 

peringatan dari Tuhanmu yang  dibawa  oleh  seorang  laki-laki  di  

antaramu  untuk  memberi  peringatan  kepadamu?  Dan ingatlah  

oleh  kamu  sekalian  di  waktu  Allah  menjadikan  kamu  sebagai  

pengganti-pengganti   (yang  berkuasa)  sesudah  lenyapnya  kaum  

Nuh,  dan  Tuhan  telah  melebihkan  kekuatan  tubuh dan 

perawakanmu (daripada kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-

nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Al-

A’raf: 69) 

4 “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi 

dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) 

beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya 

kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan 

sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. 

Al-An’am: 165). 

5 “Hai  Daud,  sesungguhnya  Kami  menjadikan  kamu  khalifah  

(penguasa)  di  muka  bumi,  maka  berilah keputusan (perkara) di 

antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. 

Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan 

mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 

perhitungan”.  

(Q.S. Shad: 26( 

6 “Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. 

Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya 

sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah 

akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-
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orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian 

mereka belaka”.(Q.S. Fathir: 39) 

7 “Dan orang orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah 

kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang 

hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang 

bertakwa”. (Q.S. Al-Furqan: 74) 

8 “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa 

kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah 

berfirman: “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi  

seluruh  manusia”.  Ibrahim  berkata:  “(Dan  saya  mohon  juga)  

dari  keturunanku  Allah berfirman: “Janji-Ku (ini) tidak mengenai 

orang yang zalim”. (Q.S. Al-Baqarah: 124) 

9 “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin 

yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami 

wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan 

sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka 

selalu menyembah”. (Q.S. Al-Anbiya;: 73) 

10 “Dan  Kami  hendak  memberi  karunia  kepada  orang-orang  yang  

tertindas  di  bumi  (Mesir)  itu dan hendak menjadikan mereka 

pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi 

(bumi)”. (Q.S. Al-Qashash: 5) 

11 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. Al-Nisa’: 59) 

12 “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan 

ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka 

menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, 

tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan 

dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri) Kalau 

tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah 

kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”. 

(Q.S. Al-Nisa’: 83) 

13 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan 

ta’atilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika 

kamu berselisihan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu 

adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Surah an-

Nisa [4]: 59)136 

 

                                                     
136 Mushaf AL Quran Terjemah AL FATHAN Kementerian Agama. 
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14 Artinya : Ibn umar r.a berkata: bersabda nabi saw : ”Seorang muslim 

wajib mendengar dan ta’at pada pemerintahannya, dalam apa yang 

disetujui atau tidak disetujui, kecuali jika diperintah ma’siyat. Maka 

apabila disuruh ma’siyat, maka tidak wajib mendengar dan tidak 

wajib ta’at.” (HR. Bukhari, 4/2955)137 

 

 

 

                                                     
137 Kitab Shahih Bukhari Terjemah, n.d., http://telkom-hadits9imam.com. 
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