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Sambutan Rel*or
IAIN Mataram

Puii syukur kita paniatkan kehadirat Atlah S'WT.,

karcna atas limpahan rahmat, hidayah dan irnyal-
Nya kita dapat menyelesaikan prosiding Konferensi
lntemasional ini dan segala kegiatan lainnya dapat
terselesaikan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya shalawat dan salam semoga tetap
tercumhkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang
telal membawa manusia dari alam yang gelap menuju
alam yang terang benderang yaktn Addinul- lslom

sehingga ajaran-Nya masih dianut sampai sekarang,

bahkan sampai hari kiamat kelak.
Eksistensi dari idealisme a*ademis civitas

academika IAIN Mataram melalui berbagai kompone4
khususnya para doserL tampaknya mulai



Or. H. Mutawall, M.Ag., (oto Pergdrtur

mengeksprcsikan dirinya melalui karya-karya mereka.

tlal yang sama juga teradi Pada berbagai unit di

interrEl institusi IAIN Mataram, setrnisal unit Qulanic
Centre (Q9. Unit QC yang dicitakan bersama sebagai

-Icon IAIN Matamm" dalam kerangka "Road lo LIlN

Mataram", terus berPacu dalam berbagai kegiatan

akademik, dakwal, dan sosial kemasyarakatan.

Kegiatan dalwah kemasyarakatan misalnya dengan

bekerjasama dengan Pihak TVRI NIB dalam turut

serta memberikan penceralun nilai edukatil religius

kepada masyarakat luas melalui kegiatan "Cermin"

dan "Fokus Islami" misalnya yang diisi oleh Dosen

IAIN Mataram yang direkomendasikan oleh unit QC.

Selanjutnya dalam konteks kegiatan akademik,

misalnya dengan menyelenggarakan berbagai kajian,

penelitiarL dan bahkan Konfercnsi intemasional dalam

.rangka melakukan uPaya konkret menyemaikan nilai-

nilai mulia Kitab Suci AlQulan. Pada tahun 2016 ini,

tepatnya pada hari Kamis, 08 Desember, bcrtemPat di

Ballroom Hotel Lombok Raya, telah diselcnggarakan

Konferensi krtemasiornl ke-3 dengan tema: "Al-

Quy'arv Perguruan Tinggi, dan Peradaban Islam" (The

Qu/an, HiShs Education, and lslamic Chtilimtion'1'

Kegiatan Konferensi Intemasional terscbut difasilitasi

oleh Project Implementasion Unit (PIU) IsDB IAIN

Mataram.



Ot. N. MLta||ali, M.Ag., Kota Penqontot

' Prosiding ini merupakan antologi naskah makalah

para narasumber yang hadir dan menyampaikan buah

pikirannya sesuai dengan fokus pembahasan masing-

masing. Pam narasumber yang telal turut memberikan

andil dalam kegiatan konferensi internasional teEebut
yaitu 1). Syeikh Ali Jaber (Pengaiar Tahfiz AtQulan
Madinah Munawwarah), 2). Ass. Prof.Dr.H. Harapandi

Dand, MA (Pensyarah Kanan-Univemiti Brunei

Darussalam), 3). Prof. Dr. H. Said Agiel Husin AI-
Muna$,war, MA, (Guru Besar Studi AlQulan-Hadits
I-IIN Syarief Hidayatullah Jakarta dan Mantan Menteri

Agama RI), 4) D!. TGKH. M. Zainul Mardi, MA
(Gubemur NTB dan Doktor TaIsir dari Universitas

Azhar-Mesir, 5). Dr. KH. A. Mustain Syafi'i (Pakar

Kajian AlQularl Tebuireng Jombang), 5)., dan 6). Dr.

HM. Zaidi Abdad, MA (Dosen Tetap Fakultas Syariah

dan Ekonomi Islam dan Tim Inisiator Qulanic Centre

IAIN Mataram).

Kiranya, hadimya plosiding KonIercnsi

Intemasional dengan tajuk "AlQu1art, Perguruan

Tinggi, dan Peradaban Islam" ini harus diakui sebagai

sebuah langkah maju bagr unit Qu/anic Cenke IAIN
Matarart yang mernang secaftr Iormal belum
dilakukan sebelumnya. Sebagai sebuah naskah

akademik, tentu prosiding ini memiliki berbagai

kekurangan di sana sini yang perlu disempumakan



ot. H. M@awati, M.AE., Kato pengonto.

pada masa mendatang. Dalam hal ini patut dicema
peribahasa Amb yang mengatakan: ,,al_fadhlu lil
mubdidi' wa in ahsana lil nuqta.li,' (nrlai lebih diberikan
kepada inisiator awal yang memulai, meskipun
berikutnya tampil lebih baik). Kami sangat berhanp
toadisi akademis seperti ini akan terus kita
kembangkan secara hrcama-sama dalam raagka dan
upaya mengembangkan IAIN Mataram menuiu 6uatu
tahapaa kciembagaan yan,l lebih maju.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak
yang turut memberikan konhibusi dalam pelalsanaan
kegiatan Konlerensi Intemasional tentang Aleulan,
Perguruan Tinggi, dan peradaban Islam,. tersebut,
dalam hal ini telutama kepada pihak pIU IsDB.
Qu/anic C-enbe, segenap narasumber/penulis,
segenap panitia dan civitas academika IAIN Mataram
secara keseluruhan. Kiranya Allah SWT meridhoi
sEgenap langkah kita dalam menjadikan IAIN
Mataram sebagai kampus pusat penyemaian nilai_nilai
N-()u{an. Atttin la Ratfual abmin.

Mataram, 30 Desember 2016

Rektor IAIN Matanm

Dr. H. Mutawalli, M.Ag.
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PROLOG

EKSISTENSI ALQUR'AN
DI PERGURUAN TINGGI: ANTARA SUMBER

HIKMAH, TRADISI RISET, DAN
PEMBELAJ ARAN TAFSIR

Oleh: Dr. Abdul Fatialr M.Fil.I
(Dosen T6top Jurulon PAI FokuhG llmu Torbiyoh don Keguruon

lAlN Motorom)

Prawacane al-Qulan Samudera Hikmah Tak BertePi

Anugerah Ilahi yang terbe8ar kePada manusia

adalah bahwa Ia telah mengajalkan AlQulan.
Sungguh pemyataan bahwa Allah Maha Pengasih,

dibuktikan oleh ayat bahu/a Ia telah mengaiarkan Al-

Qulan (QS. 55/al-Rahman: 1-2). AlQulan sendiri

menggambarkan dirinya sebagai Petuniuk bagi orang

yang bertaqwa (Q$./ al-Baqarah: 2), petuniuk ke jalan

( r)



Dr. AbdutFattah, M.Fjt.l., Eklrtensi ot_eu/on di perguruon nnggi...

yang lurus (QS. 17/ al-Isra':9), pelaia.rar; dan
penyembuh (Q6.10/ Yunus: 57 dan 82).t

Lebih lanjut lakta mengungkap bahwa Aleulan
adalah sumber ilmu dan hikmah yang tak pemal habis
digali. Telcatat datam sejarah bahwa beribu talsir telah
ditulis, beribu kajian digiatkan, beribu seminar digelar,
namun beribu misteri marih tetap tersembunyi. Al-
Qulan adalah samudera yang menyimpan beruta
mutiara. Semakin dalam diselami, semakin indah dan
bengam mutiara ditemukan. Bukan berarti bahwa Al-
Qulan kitab elitis yang hanya diperuntukkan bagi
atau hanya bisa disentuh oleh kalargan tertentu yang
memiliki ketinggian ilmu dan kedalaman spiritualitas.
Setiap orang yang berkemauarq seawam apapun dia
atas izin Allah Sublunalu wa Ta'alo, dapat r engarnbil
hikmah dan merengkuh manfaat dari Aleulan.

Kitab Suci Al-Qu1an - sebagaimana diungkap raia'penyair Arab (Amr Asy-Syu'aro) -Ahmad Syauqi -
dalam keantikan dan keklasikan yang anggury selalu
tampil baru dan aktual. Setiap kali Kitab Suci Al_

Quy'an dibaca, setiap kali pula diperoleh pengataman
spiritual baru sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
jiwa masing-masing manusia. Setiap kali manusia

1 
Syehrin Harahap, ,rbm Dinomis: Menegokkan Nitoi-niloi Aiomn Al-

Qn'on thhm lchidupon Modem di tndon$io lyog,tzkarta: Tiara Waca-
na,1997), h. 15.

1zl



Dr. Abdul Fattah, M.Eil.l., Ekist€,si ol-Qton.li FErguruon Tinggl...

rirengkaiinya, setiap kali pula akan ditemukan makna

baru sesuai dengan perkembangan pemikiran dan

wawasan keilmuan manusia. AlQulan metnang

memberikan manlaat kepada setiap orang yang

beriman sebatas kesiapan dirinya - hati dan

pikirarmya spidtual dan sekaligus intelektualnya.

Perlu menjadi renungan bersama bahwa ketika

seseorang sedang mengalami kebuntuan hidup atau

kegagalan usala, padahal ikhtiar sudah diusahakan.

Ketika hati gundah atau kecewa berat kareDa

kesempatan emas terlepas dari tangaru Ketika jalan

rezeki manusia ditutup oleh orang-orang yang dengki.

Kemudian atas kehendal Allah SWT. Lantas manusia

membaca atau mendengar ayat 32 dai surat Az-

Zukhruf (t13:32):

t$t afir* i4 E::i J'uL; i^r*) A;4- il
r+- $'++i-;.*ts yb,i iti7A; 6i; q'i

qiti&$'Ead-:*:i,lX
AftinyolApokoh nseko yong ipribogl-bogl iohfilot TuhoNtu?

lGmi Eloh nenenukon onbm noeb penghldupon l,eftko dolam

kehhlupon dunio, don Kami Eloh ncninggikon sehohogbn meftko

obs seboglon wng loh bebercpo denjot, ogot seboghn ncreko

dopot npnpegunokon sebogion Wng loh. Don tohint Tuhonhar

lebih boik dott opo WrD nEreko kuotpulkon ."



Or. Abdul Fattah, M.Fit.r., Ek istensj ol-e!/on cli perqurwn Tirygi...

Menelaah ayat teEebut, maka seolah-olah ayat itu
baru saja "diwalyukan" kepada kita. Lartas hatipun
menadi tenang karena diliputi kridhaan atas bagian
yarg diberikan oleh Allah Syr'T. Dan optimisme yang
memperkuat asa untuk terus bekeia.

Ketika membaca ayat-ayat AIQulan tentang sifat-
sifat dasar manusia: tergesa-gesa/ 'ajal eL:32), keluh
kesah/ hatu'an (10:79), Nnshin/ pembangkang (16:4),

dll; tentang klasifikasi manusia (mukrnin, kaIir, dan
munafid dan perilaku khas mereka (2: 1-20); tentaag
Filaun dan kezhaliman para tiran (yang te$ebar
dalamT4 ayal d.alam 27 surat); atau tentang Ahli Kitab
dan tingkah laku mereka (03: 64-75). Ketika membaca
ayat-ayat itu dan merefleksikannya kepada {enomena
pergumulan antar kelompok, nasional maupun global
di era sekarang, maka kita tidak merasa bahwa ayat-

.ayat 
itu diturunkan empat belas abad yang lalu dan

dalam konteks masyarakat Arab yang terbatas, karena
ayat-ayat tidi mempunyai relevarui yang tinggi
dengar konteks masyarakat masa kini. D sinilah letak
universalitas dankeabadian AIQulan.

D lain sisi, para fisikawan - muslim dan non
muslim - brkesima membaca firman-firman Allah
SWT. dalam AlQulan yang mengisyaratkan berbagai
fenomena dalam semesta. Tunjuk misal mengenai
peroses penciptaan manusia dan penciptaan alam

1cl



or. AMd Fattah, M.fll.l., Ek istensi ol"Qutltn dl Perguruon flnggi

scme'sta beserta tahapan-tahapannya; bulatnya bumi

dan perputaramya mengelilingi matalnri, peredaraan

planet-planet yarlg serba telatur dan terukur. Juga

t('rbentuknya awan dan tahapan-tahapannya samPai

menjadi hujan, menipisnya oksigen pada lapisar-

l.rpisan udara bagian atas, bertemunya dua laut yang

Itrbeda kimiawinya tapi seotah-olah ada tembok

pernbatas sehingga keduanya tidak saling melampaui,

dan teod denturnar besar (big barg) yang menyatakan

bahwa alam semesta ini dahulunya meruPakan sahl

kesatuan yang terdid dad gas, kemudian terbagi

men adi sedimen-sedime& dan Planet-Planet matahari

adalah hasil dari pembagian telsebut. Isyarat-isyarat

rnengenai fenomena alam semesta itu dikemukalQn

oteh AlQulan belasan abad yang lalu, padalul baru

di abad-abad moderen inilah para ilmuan menemu-

kannya.2

Itulah sebabnya sering terdengar Pemyataan di
lingkungan umat Islam bahwa AlQulan adalah

sumber segala ilmu. Pemyataaan ini memang benar.

Namun anggapan bah\a/a untuk menguasai ilmu

pengetahuan cukuplah dengaa membaca AlQulan
adalah anggapan yang keliru. AlQu/an memang

mcmberikan petuniuk ientang tujuan hiduP manusia,

'?Ahmad Fu.d gffendy, Sudohkah Kito Mengenol al_Q!/oD (MalenSl

Pen€rbit Mirvkat lndonesia, 2016), hal 3

(5)
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tentang hubunganrya dengan Tuhan Khaliq, dengan
sesama manusia, dan dengan atam lingkungannya. Al_
Qulah iuga menyebutkan tentang keiadian alam
semesta dan berbagai proses alamiah lairmya. Namun
AlQur/an bukan kitab pelajaran fisika atau biologi
bahkan bukan pula buku pelajaran shalat atau fiqhi.
AiQulan dalam baayak hal hanyalah memberikan
petuniuk yang bersifat umum atau garis besar,
sedangkan rirrciainya harus dicari di dalam As_
Surmah sepanjang itu mengenai ibadah, atau diteliti di
alam semesta dan dalam diri manusia sepaniang itu
menyangkut ilmu pengetahuar. Dengan kata lai&
untuk dapat memahami berbagai persfektif dan ayat_
ayat Allal SwL Dalam Al-eulan harus pula dipahami
ayat-ayat A.llal SWT. Di alam semesta dan ayat-ayat
Ailah di dalam diri manusia sendiri. Sebagaimana
firman Allah dalam surat Fusshilat (41) ayat 53.
.:;-ltt t,t tr| tt-e... t--ltl itt ni'rij'i;;.; ij,i (goLisT i,i,t; )+i

O.+;a $X;,iia;g<;
Artinyo."Komi okan hempeiiho*on keFado mereko tundo_tondd
(kekuosooo) Komi di segoto wiloyoh bunt tlon poda dji nerekd
sendid hinggo khs bogi ll/ereko bohwo Al-eutun itu odoldh benor.
liodokoh cukup bohvto Sesungguhnya Tuhonnu fienjodi soksi otas

(e)
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Sejalah interaksi manusia dengan AIQulan
pertama kali diturunkan hingga masa kini,

menorehkan berbagai catatan Peristiwa yang

menaliubkar Umar bin khattab yang berwatal keras

dan pemberani, tapi iuiur dan lembut tlati, suatu hari

mencari keberadaan nabi sambil menghunus pedang,

bermaksud membuh beliau. Tapi setelah diberitau oleh

Nu'aim Bin Abdullah bahwa adik kandungnya sendiri

Fatimal dan suaminya Sya'id blah meniadi Pengikut
Muhammad, 'Umar mengubah arah perlalanannya

menuju rumah adiknya. Di rumah itu ada Ktubbab Bin

Al-Arat sedang mengajarkan ayattyat AlQulan
secara sembunyi-sembunyi.'Umar mendobrak pintu

dan mencecar adiknya dengan pertanyaan tentang

keislamarurya. Fatimah-pun meniawab dengan tegas:

"tflernang benar, kami telah nas* lslarfl, enginani Allah

dan Rasul-Nya. Sekanng lohtkanlah apa yang hendtk kau

lakukar". lJrrar, yang melek hw , berkaa "berikan

kepadaku bnbara yang tadi aku dmgar kntion

membacanya ".
Lantas Fatimah tidak mau memberikan karcna

khawatir kakaknya itu akan merobek lembaran-

lembaran berisi ayat-ayat suci AlQular yang di-

pegangny4 tapi Umar menjawab "tidak usah lhawsti,

defii L/1tt4 dan Uzzt soya akan mcngenbalikannya

kepadamu dalam l<eadaon utuh *teloh ebsai nenbacoaya".

ltl



Or. AbdulFaftah, M.Fit.r_, Ekistensioteut on di pervruon ringgi...

Fatimah yang mengenal betul silat kakaknya yang
pantang mengingkari ianji, akhimya memberikan
lerr(baran-lembaran itu kepadanya. Setelah lembaran
yang berisi bagian petama dad sulat ThalE itu
diberikan dan dibacanya, .Urnar berkata, ,,Ma ahsaru
had.zal kalam wa akmuah,, (alangkah indah dar mu_
lianya kalimat kalimat itu). Umarpun langsung pergi
menemui Nabi Muhammad SAW. Tidak sekedar
dengan pedang yang ta& lagi terhunus, tetapi untuk
mengucapkan dua kalimat syatEdat

Pada fase selaniuhya di zaman moderen ini, kita
mengenal namn-narna Maurice Bucaille, Leopold
Weiss, Keith L. Moore, Jeffrey I^ang dll. Tak terhitung
mengucapkan dua kalimat syahadat setelah ber_
interalsi dengan AlQulan. Maurice bucaille, dokter
ahli bedah tersohor belkebangsaan perancis bemama
para arkeolog, ditugaEi untuk meneliti mumi Filau&

''sebuah proyek kerlasama perancis-Mesir. llasil
penelitian menemukan bukti kuat bahwa Filaun
benar-benar meninggal di laut Namun pertanyaannya
"bagaimana uungkin jas.dnya tetap utuh keti*a dibrukan
di laut?" . PaIa peneliti dari Mesir mengatakan bahwa
lawabarmya ada di dalam Aleulan. Bucaille menepis
iawaban brsebut, karcna jasad Filaun baru ditemukan
pada tahun 1898 lvl, padahal Aleulan ditulis pada
tahun 70Gan tetapi ketika kepadaanya dibacakan surat

(r)



Dr. Abdul Fettah, M.Fil.l., Eksisterai ol-Qu'on di Peryuruon Tlnggi...

yunus 92; "Ma*t padL hoi ini Kani selhtatkffi iasdfiit
suryi mmjadi pelajamt fugi orans-oruL| yang dntung

vsudahmu dan *snttgguhnya kebanya*an manusia lalai

dengan tatdo-tanda keh&saan l&rci", dia terkesima tidak

lama kemudian menyatakan beriman kepada A1-

Qulan. Bucaille iuga sangat terkesan setelah mengkaii

secara mendalam ayat-ayat tentan8 proses reproduksi

manusia, yang temyata sesuai hasil temuan ilmiah

moderru berbeda dengan Bibel yang menurutlya

banyak mengandung mitos. Buccaille menulis buku
yang cukup terkenal "La Bible l,a Coran et l,a Science"

(Seghels -Pads, 7976), yang telah diteremahkan

kedalam bahasa lndonesia oleh Prof.Dr.H.M.Rasyidi

menjadi "Bibte, Qulan dan Sains Modem" (Bulan

Bintang, 1978).

Leovold Weiss konon terkesima dengan surat Al-

Ma'un yang langsung mengubalmya meniadi seorang

muslim, kemudian mengganti namanya dengan

Muhamrnad Asad dan mempersembahkan karya

besamya "The Massage of The Qulan" (Dat Andalus

Gib&ltar, 19&1), sebuah kitab terjemah dari tafsir Al-

Qulan yang cukup monumental dan sangat dikenal di
Dunia Bant. Kemudian Dr. Keith L. Moore, MSc,

FIAC, FSRM, Presiden AACA (Anerican Aseciatiot Of
Clinical Anotami1989-1991), ilmuan kaliber dunia yang

telkenal karena literatEmya tentanB anatomi dan

(s)
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embriologi serta dengan puluhan kedudu kan dan gelarkehorrrutan dalam bidane sair
.ry" i."ri-ur, 

"y"r,, ";;; 
i;ilf^ ̂ r\:#'ilTj*:kan kebenaran statemen-stater

secara detail menggambarkan ,nen 
AIQulan )'ang

janin dalam rahim. 
ase-fase terbentuknya

"" 
1,,]:ll .",1,1 ""o:", pa_kar ketautan (oceanografe)rct. Jackues yves Costeau menyatakan U",rp" Li"-sonanya ia kepada AJeur,an yang telah memberikanjawabar dari pencariarutya selama ini berkaitand_engan fenomena dua air laut yang tidak bercampursatu dengan lainnya karena berbeda kadar kimia-u"ro 

- lrl iasanya. Bertahun-talun ia berusala
:"yd"f- penelitian dan mencari jawaban misteritersebut Sampai suatu hari ia bert(proresor Muslim. ;;;;;; io-,,;.-l f 

."cu"."o.""s

i11*11*- _r: :t Ar-Rahma n ;:?"#T jH?
. 
ju-iurqon ayat 53. Fakta ini telah membawanya masuktslam, 

.Ayat_ayat 
dad kedua Surah tersebut adalahsebagai berikut.

'Oio membetikoh cluo touton nenodti. ,ontoa duo touton rd) od;;;;r,;;;':"';.*, 
kemuttion beranu:

oteh mosing-nosing" lat.^o-o,i*"r"r-'i."" "n0 
tidok ditompoui

?ialoh vong nehbio*on duo to*:;;rffi i*ii:;:ix.;:i';-#!:!:
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'Sedangkan Prof. Dr. Jeffrey l,ang, Guru Besar

Maternatika Universitas Kansas Lawrence Amedka
Serikat, bergetar hatinya ketika membaca ayat yang ke-
2 surat Al-Baqaral! "Kitab (AlQu/an) ini tidak ada

keraguan padanya, petuniuk bagi mereka yang

bertakwa". Prof. lan& dalam bukunya "Losing My
l{eligion: A Call For Help" (Amana Publicatio&
Marylard USA, 2004), mengungkapkan perasaanya

balwa pemyataan AlQulalt ini menyergap dirinya
yang selama ini meragukan agama dan kitab-kitab
agama. Da betarya kepada AIQulao "Apakah kau
sedang berbicala kapadaku?". Kemudian dia katalan,
"Aku baru membuka halaman Kitab AlQulan ini dan

telah merasakan sensasi hebat yang kemudian
berulangkali kualami ketika membaca ayat-ayat
Iainnya".

Ayat-ayat yang kemudian menarik perhatiarmya

adala}l ayat 3G39 surat Al-Baqarah. Ayalayat ini
menggambarkan episode penciptaan manusia dan
penugasannya sebagai KhalifalL Dmulai dengan
adegan dialog antara Allah dan Malaikat berkaitan
dengan penugasan Adam sebagai Khalifah Allah di
atas bumi. Para malaikat yang semula 'memper-
tanyakan' penun ukan itu pada akhirnya tunduk pada

kenyataan bahwa manusia memang memiliki kapasitas

dan kompetensi yang melebihi pam malaikat untuk
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mengemban tugas tercebul Adegan berikuturya ada.lahpembangkangan Iblis terhada
:bersului. ;, ;;,;;T, 

perintah Altah unhrk

K"-,ir_ ffi il"j.#T,r"lff,l;""Til
mendekati sebuah pohon l

l"^Y, ::-,*., ; .# ;:.;ffi :T",j,}}; #:mercka dikeluarkan dari svu
u"-,,orur, *-,Jri", T"""t',ff ::il##l
mercka. Adegan terakhir dari 

"pi"oa" i.,i Ja-"iperintah Allah kepada Adam dan }Iawa,r,rut t -..ke bumi guna menjalankan tugasnya sebagai Kha.lifatr.Mengenai ayat_ayat ini prcf. Lang menulis, ,,aku 
takpemah bisa bethenti nenikirka

ntlenungtunnya,*, *r' rrilil",l,ffir';,_X
,3:: y, duduk pndii, tnenonton tpt"uisi, atauoeroanng di tempat tidur. Aku
,lir.orri a*,;;r;;,;:rr^ ;;"#*::'ry|

. peltanyaan ladi sebuoh hka teki tcsau* i1a,' *ut ^-;; x;:' "r'tavat 
ini metiadi

setiap'kati,*";;;;r,,';;:;ta ovalavat xtantut'lva.

niuan hidup aiu;;;;;;;":.*ak waitan d484n

,* *, i i" ) i;' ;::;:::: f;'f,# frH:uua,n twasa xdang uengungkop *Orgr" Ori i[*Ptunyoat yong cafiput aduk sehina"/,; ;w';;;;; ";;;ff."t' seotah-otah isi At-

nenyutam ta itu ,*riiirii; ,** 
aku tak dapat
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Namun ada satu hal dari ayat-ayat itu yang
menenteramkan hatiny4 yaitu bahwa Adam menurut
AlQulan diciptakan untuk mengemban tugas mulia
sebagai khalifah Allah di bumi (eS.2:30). Adam
diturunkan ke bumi untuk mengemban tugas te$ebut,
bukan karena dihukum dan dibuang, karena kesalahan
Adam dan isterinya Hawa sudah diampuni (eS.2:37).
Inilah kisah pertama interalsinya dengan Aleulao
yang pada alhimya atas hidayah Allah SWT dia
mengucapkan dua kalimat syahadat.

Lantas pertanyaarurya, bagaimana dengan kita -
saya dan anda- yang telah membaca AJeulan sejak
kanak-kanak dan mengkhatamkamya berkali-kali,
ayat manakah yang menggetarkan hati kita dan
mengubah hidup kita? Dan kita - umat Islam
lndonesia - yang tak henti-hentinya mengupacaralan
bacaan Al-Qu/an dalam be$agai seremoni, dan
mengumandangkaanya ke angkasa melatui kasct dan
sound system masjid dan mushalla di seantero tanah
air, sudal&ah intisari Al-(2ulan itu bcrkumandang
dalam realita kehidupan kita? lni sebuah pertanyaan
inhospekti{ dan reflektif yang menantang kita semua.

Itulah beberapa segi dari kebesaran dan keagungan
Al-Qulan" Narnurq manusia yang hatinya rnembantu
tidak mampu menyerap sari pati kandungan Al-
Qu/an, manusia yang h,.bai perasaannya tidak
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te$entuh oleh keindahan balasa Aleulan, daa
manusia yang buta hatinya tida_k sanggup menerima
luapan cahaya keindahar; kebaika+ dan kebenaran
yarg dibawakan oleh Aleularr. Di masa lalu, ada
orang-orang sejenis Abu Jahal dan Abu Laiab, yang
menutup telinga ketika Aleur,ar dibacakan. Ada pula
sejenis AI-WaIid ibnu Mughirah yang te.pe"or.
dengan keindaian, kejemiha4 dan kekuatan Al-
Qulan, tapi dia tidak melihatnya sebagaimana
keindahan cipta Ilahiah dan keceralan cahanva
kebenaran, melainkan membawanya ke dunia mantra_
rnanha dan menganggapnya tidak lebih sebagai karya
seorang tukarg sihir. JumJah m.nosia yang
mengingkari, mendustakan, menyepelekan, atau
sekedar tidak peduli kepada Aleulan di setiap masa
tak terfutung jumlahnya. Sarnpai-sampai Rasulullah
SAW mengeluh kepada Allah seperti digambarkan di
dalam ayat 30 surat Al-Fu rqan (25:30).

g6j|.i:6t;lii u; trfi] 6:i't)),r, 7J;1i dtr3
Aftin::_."8e*ltohh Rosul:,,yo Tuhonku, sesungguhnyo koumku
fitenjodtkon AteuEn itu sesuotu yong tido* rtiocuhkdr,

Boleh jadi timbul pertaayaaq apakah di antara

:rm:t 
Islam, yaitu orang-orang yarg telah menyatakan

beriman kepada Allah, Malaikag Kitab, Rasul,
Kehidupan Akhirat, dan eadhaqadar, ada yang
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rnasuk dalam kategori mereka yang mengabaikan atau

tidak mengacuhkar AlQur'an, sebagaimana

dikeluhkan oleh Rasulullah SAW dalam ayat di atas?

Ibnu Taimiyah memberikan iawaban atas

pertanyaan ini dengan menyatalan, "Siapa yang tidak
membaca AlQulan, berarti mengabaikarmya. Siapa

yang membaca tapi tidak nernaharnt (tadolbur)

berarti mengabaikaruya. Siapa yang

membaca dan memahami tapi tidak
mengamalkannya, berarti mengabaikarmya".

Ibnu Qayyim memberikan penjelasan yang serupa,

"Meninggalkaa atau mengabaikan AlQulan itu
bermacarn-macan: (1) tidal mau mendengar dan tidak
mau mempercayai, (2) tidak mengamalkan, meskipun

dia membaca dan mengimaninya, (3) ddak
menjadikarmya sebagai sumber hukum, (4) tidal.
memahami dan tidak merenungkan maknanya, dan (5)

tidak menggunakannya sebagai obat bagi penyakit-

penyakit hatinya". Ini semua terrnasuk perilale
mengabaikan AlQulan, meskipun dengan tingkat
pengabaian yang be$eda-beda.

Lanta6 bila dicermati kondisi kita umat IslarL
setidak-tidalnya di Indonesia, dapatkah dikatakan
bahwa sangadah besar kemungkinarurya bahwa kita
masuk ke dalam salah satu dad tiga golongan yang

disebut oleh Ibnu Taimiyah, atau dad lina golongan

(rs)
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II9 1l*t'.: :':n Ibnu Qavvim. Betapa banvak urnat
rsram yang tidal mengenal AJeur/an aun iaak Uisa

, membacanya?

AlQu/an dan Tradisi Ri6et di perguman Tirgti

_^,1u11 
O*"rnru hal penting terkait dengan ilmu

f-ry:"nr* yang bisa ditangkap aari i4ufan
1liil.f":"t1l1* unhrk mengamati semua yang ada
or tangit dar di bumi. perintah ini eksplisit ba6 Imat
manusia agar selalu melakukart penelitian (riseQ datar
:]::"C "fpT Melalui berbagai redaksi datam ayar_ayat 

- alQur/an te6ebu! manusia aAayikan
memfungsikan indra, akal budi, dan nuraninya denganmelihat, berpikir, dan merenung untuk kemudian
mengembangkan ilmu pengetaluan Muara akhir dariperintaft terebut tidak lain adalah kesey.ahteraan hiduf
_u1rat :nanusia, 

karena memaag demikian tujuan ilmupengetahuan

Dalam Kitab Suci terbaca bahwa Tuhan seakan
memaksa agar manusia mengkaji dan memahami
semua-ciptaan-Nya. Sebagai makhluk yang sekaligus
menjadi 

_ 

wakil-Nya fthalifah) di bumi, mamr-siaorpenntahkan untuk mengamati dan memikirka_n
semua- fenomena di alam sebagai ciptaan-Nya
(H*lsrllrh). Meslipun manusia diperintahkan untuk
memikirkan dan memahami semua yang dilihat dan

( re )
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dirasa, namun ada yang tidak diperintahkan bahkan

dilaran& yaitu rnemikirkan dzat Allah Larangan itu
karena keterbatasan manusia sendiri. Ciptaan Allah

tak terbilang dan terbentang di alam yang amat luas,

Mulai dad yang bemyawa berupa binatang yang di
darat dan yang di laut, tumbuh-tumbuhan, benda-

benda langit berupa bintang-bintang dan Planet batu-

batuan yang di bumi dan beragam jenis tanah dengan

kekhasarurya masing-masin& sampai benda-benda

yang tidak bisa terlihat tanPa bantuan alat Semua itu
diciptakan tanpa kesia6iaan dan manusia harus

memikirkannya.

D dalam alQulan bahwa ilmu Allah SWT teramat

luas, sehingga tidak akan mungkin semuanya bisa

dipahami oleh manusia. Dinyatakan pula bahwa

andainya benda-benda di alam ini diiadikan pena dan

air laut dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu Allah

tesebut, sampai semuanya habis tidak akan cukup

untuk menuliskannya. Artiny4 ilmu Allah tidal
terbatas, semenbra kemampuan manusia terbatas

bahkan untuk memahami ciPtaan-Nya saja belum

terungkap secara keseluruhan. Oleh karena itu,

"P*i*anlah ciptaan Alloh, jatgan memiLi*afl dzat-Nya"

demikian hadis Nabi menegaskarl

Sebaliknya, sebanyak dan seluas apapun manusia

mengembangkan dan menggali ilmu pengetahuan,

( rz)
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tidak akan diperoleh kecuali dalam jumlah yang
terbatas atau sedikit saja. Namun demikia+ Allah
SIMI. serius mendorong manusia, melalui Al_eularu
agar makhluk yang disebut sebagai khaliJah di muka
bumi ini, menggali ilmu pengetahuan seluas dan
sedalamdalamnya. Hingga dinyatala.n bahwa Allah
akan mengangkat orang yarg beriman dan berilmu
pengetahuan beberapa derajat lebih tinggi dibanding
yang tidat betilmu.

Namuq aniuran untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan itu belum direspon secara maksimal oleh
kaum muslimin Dalam sejaralurya, urtat Islam pernah
mengalami kemajuan dalam ilmu pengetaluan, yaitu
pada zarnan kekuasaan Bani Abbasyiah ai Uagfraaa
dan Bani Umaylrah di Spanyol. Namun setelah itu, di
rvma-mana kembali surut hingga sekarang. Sebagai
akibatnya, umat Islam menderita ketertinggalan dalam
berbagai bidarg kehidupan.

Oleh karena itu, untuk mequiukan kembali umat
Islam, pesan alQulan terkait dengan ilmu pengetahu-
an ini harus segera diutamakan implementasinya.
Denga-n ungkapan yang lain hadisi riset harus
dikembangkan kembali. perguruan tinggi Islam harus
mengambil pralarsa untuk memberikan perhatian
yang cukup pada gerakan riset ini. Setidak_tidaknva
hadisi bertarya, mercad tahu, penielasa+ keterangar,

1,4
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dan seterusnya harus dikembangkan di kalangan umiat

lslam,

Pusat?usat riset harus dikembangkan di mana-

mana. Itulah sebenamya kunci kemaiuan yang

seharusnya dikembangkan, manakala umat Islam

menghendali segera memih tingkat keunggulandaiam

pentas kehidupan ini. Jika sementara ini umat islam

tertinggal dan di mana-mana masih menderita

kemiskinan, sebenamya hanyalah akibat dari

rniskinnya ilmu pengetahuan dan riset.

Kemiskinan di rEna-manil selalu disebabkan oleh

terbatasnya penggunaan akal, informasi, ilmu

pengetahuan, atau tradisi riset itu. Itulah kiEnya

mengapa hal yang terkait dengan ilmu Pengetahuan

selalu didahulukan bahkan diutamakan. Ayat-ayat

pertama kali diturunkan dalam al-Qulan adalah

perintah membaca (rqra). Namun sayangnya. tradisi

membaca dan mengamati itu belum dioptimalkan,

termasuk di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri

(PTKIN) sekalipun. Padahal membaca rnerupalan

pintu atau jendela untuk mengembangka! ilmu

pengetahuarL Misi Rasulultah yang secara eksPlisit

dinyatalan lebih awal dalam al-Qulan tidal lain

adalah "tilawah", yang lagiJagi a*inya adalah

"membaca".

( ro)
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D lain sisi, menurut lrnam Suprayogo, umat lslamdi berbagai tempat, lebih mengutamakan kegiatan
ritual. Bahkan, mereka berselisih dar berpecah tlah
juga diawali dari berdebat di seputar percoalan ritual
itu." Padalul berdebat baru akan membawa berlafu

larukala 
terkait dengan persoalan ilmu pengetahuan.

Pcrintah menjalarkan ritual, semestinya cukup segera
diialankarL Memperdebatkan clengan cara apapun
bentang ritual itu, tidak akan clitemukan kepasUan
diterirna atau ditolak. Diierima atau ditolak sebuah
kegiatan ritual tidak seorangpun yang mengetahuinya.
Namun anehnya, ituldh yang selamd ini diiadikan
bahan berselisih dan bahl<an dari sihr pula terkadang
timbul perpecahan.

Tentunya, apabila umat Islam ingin disebut maju,

:1: -:-ih kemajuan, hingga berhasil seyaiar dan
baikan berada di depan dari umat lainnya, maka pi_

1,3" ,T, tepat adalah mengembangkan ilmu penge_
tahuan Lembaga pendidikan berkualitas a* pu*t-
pusat riset harus segera dibangun dan dikembangkan
sebagai implementasi dari aiaran aleulan Deigan
cara itu, kemiskjnan dan ketcrtinggajan yang selama
ini banyak diderita oleh umat lslam akan dapat diatasi

^ ,t.lmam 
Sup.ayogO Menbongun pemdobon dori poiok fadisi: ne-yf;:';,.'.:f*' *'ulu ke'unssut'dn (M.rans: urN Mariki press,
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dengan sendirinya. Dalam seiarah terbukti,

ketertinggalan dan kemiskinan suatu bangsa selalu

diawali oleh miskimya tradisi riset dan ilmu

pengetahuan- t{ai ini sekali lagi perlu menjadi bahan

evaluasi bersama, terutama di lingkungan Perguruan

Tinggi Keagamaan lslam Negeri (PTKIN) yang

memiliki lembaga pengembangan kaiian Al-Qulan

semisal Qulanic Centre (seperti IAIN Matanm).

Pembelajaran Tafstu di Petguruan Tinggi

Tulisan ini juga hendak menyoroti tidak hanya

minimnya tradisi riset berkualitas di Perguruan Tinggi

Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), rnmun iuga praltik
pembelaiaran talsir di Perguruan Tinggi. Hal ini lebih

Iokus lagi menyoroti pembelaja:an talsh yang selama

ini dikenal di lndonesia, yakni metode sorogan di
pesanken dan motode mthadhorah di Perguruan

Tinggi, dalam hal ini, seperti yang diungkap M.

Quraish Shihab, perlu kiranya menyentuh atau

menyoroti kelemahan-kelemahan pembelajaraa ta&ir

dewasa ini. Kelemahan-kelemahan dimaksud, bila

disimpulkan secara sederhana, adalah bahwa kedua

metode itu hanya menganta*an peserta didik (baca:

malrasiswa) untuk menguasai produk ta&ir bukan

ilmunya. Sementara itu, produk itu sendiri terbatas

pada kitab talsir yang dipilih oleh metode sorogan atau

(zt)
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rnate.i ayat-ayat dalam silabus yang dipilih oleh
satuan pendidikan a

, Dkemukakan juga kelebihan_kelebihan kedua
metode itu. Kelebilun metode soroga& menurut M.
Qr.raish Shihab adalah pada pemaharvux peserta
didik atau mahasiswa akan seluruh ayat yang dike_
mukakan dalam buku teks, sekaligus langkah-langkafi
mll|asimya. Sedangkan kelebihan tretode nuhqlthamh,
sekaligus kelemaharurya tedetal pada pemantraatan
waltu.dan penyesuaiannya dengan spesialisasi peserta
didik.r

l;nolena Tafeir dan pengajarannya di perturqan
TinCd

Ada sekian banyak definisi mengenai ta6ir yang
dikemukakan oleh para palar. Ada yrng aup"i
dipertemukan dan ada juga yang tidat. Salah satu
sebab perbedaan yang tidak dapat dipertemukan
adalah pandangan tentang ada atau tida.knya kaidah-
kaidah tahir yang dapat dijadikaa patokan untuk
memalami firman-firmar Allah itu. Kemudian_ kalau
Patokan-Patokan itu ada, sampai di mana babasnya? Di

..,' M. Quraish Shihab, Menbuntkon At-eu/on: Fungsi don pemn
w-ohyu dotom Kehidupon Mosyomkot (BandunS: MIZAN, 1995), hat.
180.

" tbid.
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si'si lafuL tedapat perbedaan pardangan dalam sikap

tertudap prcduk ta$ir erdalurlu, baik produk salEbat,

tabi'in ataupun ulama-ulama bedkutnya
l,fasing-masing piluk yakin dengan pandangan

dan ar8umentasinya. Namu& yang paso pengajar

yang Ercnolak atau nrnbatasi kaidah-kaidah itu akan

npmbutuhkan waktr pengaiaran lebih lama diban-

dfugkan dengan waknr yang dibunrhkan oleh para

pengaiar yang memperlratikan kaidah-kaidah yang

ada

Pembeli.r.n Keideh-kaidah Tafsir

Apabila seorang dosen menekankan Pembelaiaran
mengenai kaidah-kaidah ta6fu, maka tanPa membe-

lajarkan seluruh ayat yang berbican tentang masalah

atau kooakata yang sarna atau mirip, peserta didiknya

dilnrapkaa nurmpu memalEmi ayat-ayat yang tidak

dijelaskan itu berdasarkan kaidah-kaidah yang

dipelajarinya.

Di atas telah disinggung pandangan tentang

kelemahan kedua metode dari sisi keterbatasar waktu.

Hal tetsebut sepenuhnya benar. Mefiran& menurut

pengamatan, iurnlah ayat-ayat yang wajib selama ini
dibtapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan

kurikulum dar silabus yarg ditetapkan sangadah

terbatas. Sepaniang pengalaman, seorang dosen hanya

l zzl
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mampu membelajarkan tidak lebih dari empat puluh
ayat yang satu semester. Artinya, sampai dengan

,selesainya program 91, hanya sekitar 32O ayaL itau
sekitar lima pelsen dari jumlah keselutuhan ayat Al_
Qulan saja yang diaja*an Kalau demikian, dibutuh_
kan_puluhan tahun untuk menghasilkan seorarg calon
mufasir. Karena, diakui oleh semua pihak, bahwa
materi-materi talsir dan ilmunya sedemikian luas,
setungga tida-k mungkin akan dapat terEakup berapa
pun jumlah alokasi waktuyang diberikan " al-shina,at
t:t:u:lah w: ahwsashn- @anyak yang harus dipe_
Iaiari, padaha-l umur pendek), demikian kata Al_
Zarkasyi, dalam mukadimah Al_Butiun f ulum Al_
Qu/an.

. D sisi Iaia pemilihan ayat_ayat pun berkaitar
dengan wama falultas dan iurusa[ Ha.l ini antara lain
lebih. 

_banfak 
mengandung sisi negahfnya daripada

positifnya, karem ia sedikit atau banyak dapat
mengakilatkan tumpang_tindihnya pembelajaran
ta6ir dengan pembelajaran bidang studi lair D
Fakultas syari'alr nisalnya, diajarkart ayat-ayat
hukum. Padalal, persoala+persoalar hukum teiah
mewarnai Iatultas itu. Bukankah argumentasi satu
pendapat yang diaiarkan itu meruiu-k juga kepada ayat
A.lQu.r/an.
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'satuan pendidikan memang tidak dapat meng-

hindar dari penetapan silabus yang menguraikan

materi pembelaiaramya. Namu& pilihan materi yang

diajarkan seyogyanya tidak diPrioritaskan kePada

kandungan malna ayat atau kepada pemberian ide

tcntang suatu masalah dalam bidang disiplin ilmu
tertentu. Namurr hendaknya melampaui ltal tersebut

sehingga mencakup kunci-kunci yang kelak dapat

mengartarkan peserta didik/mahasiswa untuk

memahami Al-Qulan serta kandunga.rmya secara

mandiri. Kunci-kunci yang dimaksud adalah kaidah-

kaidah talsir, baik yang diambil alih oleh mufasir dari

disiplin ilmu batasa, ushul al-fqh dan sebagainya,

maupun yang dirumuskan dari AlQulan sendiri.

Akhimya perlu iuga ditekankan bahwa silabus

hanyalah pedoman dasar. Pengembangan dari dose&

berdasarkan diskusi kelas, tidak kurang pentingnya

dalam menguraikan materi-materi ayat. Banyak yang

menilai UIN Syadf Hidayatullah telah berupaya untuk
mengarah ke saaa, narnun masih dalam bentuk awal.

Masih dibutuhkan waktu untuk menguli kehandalan-

nya.

(zs)
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Pengenalan terhadap Kitab_kitab Tafsir di perturuan
Tinggi Kegamaan Islam Negeri (pTKIN)
. lhtut diakui tidak dapat disangkal betapa
pentingrya mempelaiari karya-karya ilmial.r ulama
terdahulu dalam berbagai bidarg ilmu, termasuk
tafsir. Pengenalan akan karya-karya mereka akan
semakin pcnting artinya bila materi pembelajaran tafsir
di Pergunran Tinggi Keagamaan Lslam Negeri (pTKIN)
ditekankan pada penguasaan atas kaidah-kaidahnya.
Melalui bacaaa terhadap kitab_kitab tafsir, peserta
didik atau mahasiswa akan menemukan apa yang
diistilahkan oleh M. euraish Shihab sebagai ,,produkl
produk tafsir". Dengan demikian, materi ini dapat
menutupi "kelowongan,, yang diakibatkar oleh
penekanan atas nateri taGir di atas. 6

Hanya persoalannya adalah bahwa sebagian materi
yang disajikan dalam kitab-kitab te$ebut telai sangat
ketinggalan zaman. Sehingga ketelitian dalam penfa_
iarannya ?rnat dibutuhJ<an, apalagi iika sependafat
dengan Baqir AI-Shadr yang menyatakan baiwa
penalsiraa yang menggunakan metode tajzi,iy (metode
yang pada umumrya digunakan oleh kitab_kitab iaIEir
selama ini) telah menghasilkan pandargan_pandangan
parsial bahkan kontradiktif di kalangan para ularna.

(zo)
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Kbrenany4 selain penting untuk apa yang disebut pe-

makalah sebagai "memahami langkahJangkah mufa-

simya dalam menabirkan ayat atau model pena6iran,

termasuk metode, manhai, dan produknya," penting

iuga untuk mengetaiui latar belakang sosio-budaya

tempat produk panaIsirarmya.

Metode Pembelaiaran Tafsir

Mungkin tidal keliru kalau dikatakan bahwa

metode pembelaiaran adalah pelalsanaan cara

mengajar, atau cara pendidik/dosen menyampaikan

balnn pembelajaran ta{sir kepada peserta didik/
mahasiswa. la meliputi metode mengaia!, alat bantu

mengaiar, darl penilaian. Memilih metode

pembelajaran ta{sir di Perguruan Tinggi Keagamaan

Islam Negeri (f,tKIN) berkaitan erat dengan banyak

hal, antara tain problem-problem yang dihadapi,

kondisi obiektif Perguruan Tinggi, dosen, mahasiswa,

perpustakaan, serta tuiuan pembelajaran yang ingin

dicapai.

Selama ini telah diperkenalkan metode belajar akfrl

yang merangsang keterlibatan malusiswa baik secara

intelektual maupun emosional dalam peroses belajar-

mengaiar. Pola komunikaei satu arah, atau bahkan dua

arah dalam arti keakdfan dosen menyampaikan dan

mendengar dari mahasiswa, serta keaktifan lnahasiswa

lztl



or Abdul Fartatr M. Fit.r., 6tj iste nsj al-eu,on di perguruon Tinggi...

r,nencay.t dari dosen dan melaporkaa hasil belajamy4
dapat dinilai kurang memadai. Kini yang dibutuhkan
gdalah komunikasi dan aktifitas dari tiga arah antara
sesama dosen, antara dosen dan mahasiswa, dan
antala sesama mahasiswa.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa,
walaupun mahasiswa diberi penugasan unfuk mencari
dan menulis materi pembelajaran dalam bentuk p4per
atau makala[ \\aJlr\un paper atau makalah te$ebut
cenderung sangat dangkal. Ini dikarenakan oleh
keterbatasan bahar kepustataary baik akibat
"kemalasan" atau ketidakmauan mahasiswa maupun
alibat miskinnya koleksi perpustakaan yang tersedia.

_ Dalam proses pembelaia-ran taGir di perguruaa
Tingg Keagamaan Islam Negeri, seringkali tercerap
irrlormasi bahwa pertanyaan yang diajukan oleh
mahasiswa sedemikiar dangkal dan merupalan
pengulangan dari yang selama ini terdengar.
Membiarkan hal dernikian tentu akan menyita waktu
yarg te6edia. Namun, di lain sisi juga membiarkan
dosen menyampaikan sendiri apa yang terdapat dalam
benaknya, akan menghasilkan pola komunikasi satu
arah. Di sini diperlukan kearifan dosen yang
membelajarkan materi tafsir tersebut.

Lahimya para mufasir membutuhkar adanya
malasiswa yang memiliki penguasaan baiasa yang
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memadai, dosen yang [vrmpu membimbing
malusiswa ke arah yang diharapkao serta ketekunan

mereka semua. Tanpa hal tercebut metode

pembelajaran apapun yang diterapkan mustahil

hasilnya menggembirakan- Termasuk di dalamnya

adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

(PTKIN) semisat di IAIN Mataram yang tidak memitiki

Fakultas Ushuluddir! tcntu n-.enghadapi berbagai

hambatan-hambatan tenendid melebihi yang

dipaparkan di atas. Namun dengan hadimya unit

Qulanic Cenhe, tercuat trarapan kuat baiwa ia akan

menjadi pusat pengkalian AlQulan secara makro dan

komprehensi{, sehingga ke depan, problem-problem

pembetajaran tafsir dalam skala mikro, termasuk

pembelajaran studi AlrQulan dalam makna luas dan
mendalarr, akan dapat segera teratasi, meski secan
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