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KETAATAN



an-Nisa 59:

ا اَِطْیُعوا َھا الَِّذْیَن ٰاَمُنْوٓ اَیُّ  ٰیٓ
اَْحَسُن َتأِْوْیًلا ِخِرۗ ٰذلَِك َخْیٌر وَّ ِ َواْلَیْوِم اْالٰ ّٰ ُسْوِل ِاْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنْوَن ِبا ِ َوالرَّ ْوهُ ِاَلى ّهللاٰ ُسْوَل َواُولِى اْالَْمِر ِمْنُكْمۚ َفِاْن َتَناَزْعُتْم ِفْي َشْيٍء َفُردُّ َ َواَِطْیُعوا الرَّ ّٰ
Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), 
dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu 
berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) 
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.



Posisi & Definisinya 
- Ketaatan pada Allah, Rasul, dan pemimpin adalah salah satu asas penting 

dalam agama.
- Contoh terbaik bisa kita temukan dalam berbagai kejadian yang melibatkan 

para sahabat Nabi saw.
- Ketaatan dapat didefinisikan sebagai mengikuti arahan, perintah, ketentuan, 

dan keputusan dari seorang atau kelompok orang yang telah ditunjuk dan 
diberi wewenang untuk mengatur suatu persoalan.

- Ketaatan tidak bisa dimaknai sebagai mengikuti “orang” tetapi mengikuti 
“keputusan.”



Batasannya
- Ditaati arahan, perintah, ketentuan, dan keputusannya. Bukan orangnya. Ini 

perlu dipahami sebaik mungkin. Prinsip kesetaraan. 
- “Tunduk dan patuh diperbolehkan bagi seorang muslim dalam semua hal 

yang disukainya dan yang dibencinya, selagi ia tidak diperintahkan untuk 
maksiat. Apabila diperintahkan untuk maksiat, maka tidak boleh tunduk dan 
tidak boleh patuh.” (al-Hadits)

- Kisah Abdullah ibn Huzafah as-Sahmi.



Hal-hal yang Berkaitan dengan Ketaatan
- Bagaimana sikap jika ada yang menolak untuk menaati?
- Bagaimana supaya bisa ditaati?
- Saya tidak ingin taat, karena saya yakin bahwa pendapat saya benar, dan 

keputusan yang diambil salah. Bagaimana saya bisa taat?
- Saya tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan, tapi sekarang diminta 

taat dan ikut, bagaimana ini?



MUSYAWARAH



as-Syura 38:

ا َالَة َوأَْمُرُھْم ُشوَرٰى َبْیَنُھْم َوِممَّ ِھْم َوأََقاُموا الصَّ  َوالَِّذیَن اْسَتَجاُبوا لَِربِّ
َرَزْقَناُھْم ُیْنِفقُوَن

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah 
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan 
kepada mereka.



Posisi & Definisinya
- Nabi saw selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya. Kenapa?
- Musyawarah adalah wadah untuk bertemunya ide-ide. “Kebenaran dilahirkan 

dari pertempuran ide-ide.”
- Keputusan yang diambil lewat musyawarah akan lebih mudah diterima dan 

dilaksanakan oleh semua orang. Ketaatan adalah buah alamiah dari 
musyawarah.



Adab dalam Melakukannya 
- Datang dan ikuti musyawarah dengan hati dan pikiran yang terbuka. Tidak 

boleh memaksakan pemikiran masing-masing.
- Semua ide dan pemikiran yang diutarakan dalam musyawarah, harus dinilai 

dengan kriteria yang sama, tanpa bias/prasangka.
- Kriterianya adalah kebenaran, bukan senioritas atau status.
- Metodenya adalah dengan perdebatan dan diskusi.
- Harus objektif dan adil, selalu menghargai pendapat dan pribadi pihak lain.
- Tidak boleh menggunjing dalam musyawarah.



UKHUWAH



Tingkatannya 
1. Taaruf
2. Tafahum
3. Taawun 
4. Takaful
5. Itsar 



Jenisnya
1. Ukhuwah Islamiyah
2. Ukhuwah Wathaniyah
3. Ukhuwah Insaniyah
4. Ukhuwah Ubudiyah



Terima Kasih!


