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Ayat Semesta Sisi Al Quran Yang Terlupakan Agus Purwanto
Sejak era Renaisans di Barat, sains bisa dikatakan telah menaklukkan agama. Agama di Barat memang masih diakui keberadaannya, tetapi posisinya terus terpinggirkan dari ranah ilmu pengetahuan, hanya bersemayam di ranah misteri wahyu. Islam, sebaliknya, tidak mempertentangkan wahyu dan ilmu pengetahuan karena keduanya merupakan dua aspek dari kebenaran yang sama. Wahyu AlQuran mengajak pembacanya untuk meneliti alam dan mengembangkan ilmu pengetahuan: "Apakah mereka tidak memerhatikan bagaimana unta diciptakan, langit ditinggikan, gunung ditegakkan, bumi dihamparkan?" Begitu pula, temuan-temuan mutakhir ilmu pengetahuan diyakini semakin mengukuhkan kebenaran-abadi Al-Quran. Buku ini mengajak Anda untuk mengeksplorasi isyarat-isyarat
sains yang bertaburan di dalam Al-Quran. Inilah safari zikir dan pikir menjelajahi semesta ilmu-ilmu yang wajib dibaca oleh setiap pengkaji Al-Quran dan ilmu pengetahuan. [Mizan, Mizania, Referensi, Agama]
Didorong oleh keinginan memberikan jawaban kepada para guru, melalui buku ini penulis mendemonstrasikan sebuah ijtihad tentang cara menanamkan nilai keimanan kepada Allah dan ajaran Islam dalam pembelajaran IPA melalui buku teks. Meskipun model ini menggunakan buku sebagai medianya, namun para guru dapat menggunakan pendekatan yang sama untuk media pembelajaran
lainnya. Bahkan, pendekatan ini sebenarnya dapat juga diterapkan pada pelajaran-pelajaran lain seperti IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan lain-lain. Penulis berharap suatu saat ada di kalangan guru yang berbakat dalam menulis bisa menulis buku pelajaran IPA (atau pelajaran lainnya) yang islami dengan menggunakan konsep-konsep yang telah diuraikan di dalam buku ini. Pendidikan
IPA Berlandaskan Nilai Keimanan: Konsep Dan Model Penerapannya ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
Penelitian ini bertajuk Resepsi Al-Qur’an dan Bentuk Spiritualitas Jawa Modern dengan kajian Praktik Mujahadah dan Semaan al-Qur’an MANTAB Purbojati Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pembahasan resepsi al-Qur’an masuk pada ranah kajian Sosial-Humaniora. Bentuk spiritualitas melalui mujahadah dan semaan al-Qur’an di lingkungan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sudah
berlangsung semenjak Sri Sultan Hamengkubuwono X naik tahta (njumeneng) dan secara resmi dihelat di pagelaran Keraton saat puncak Hajad Dalem peringatan Hadeging Negari Ngayogyakarta Hadiningrat ke-243 pada tanggal 17 Desember 1990 M. Kehadiran praktik semacam ini memberikan asumsi bahwa laku spiritual tapa brata, sesuai dengan akronim MANTAB (majelis nawaitu tapa
brata), sebuah sikap dan praktik asketis tetaplah menjadi bagian sendi terpenting dalam ruang batin masyarakat Jawa. Fokus penelitian buku ini adalah terkait: Bagaimana praktik mujahadah dan semaan al-Qur’an mantab purbojati Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat? Serta mengapa Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat memilih mujahadah dan semaan al-Qur’an mantab purbojati dalam
pembangunan spiritualnya? Pertanyaan tersebut menjadi sangat relevan karena akan membuka informasi adanya bentuk spiritualitas yang kehadirannya melengkapi (njangkepi) sekaligus menjadi bagian sistem siklus hidup (rites of passage) dan diterima secara utuh tanpa harus merubah sama sekali tradisi yang baku dan telah berlangsung serta berkembang di Keraton Ngayogyakarta
Hadiningrat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif serta teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan analisis lapangan melalui pendekatan etnografi yang bersifat historis analisis. Disamping pendekatan tersebut, penelitian ini juga menggunakan pendekatan antropologis sosial. Pendekatan ini menekankan cara bagaimana kepercayaan
dan khususnya ritus mampu memperkuat ikatan-ikatan sosial tradisional diantara individu-individu. Pendekatan ini menekankan cara struktur sosial sebuah kelompok yang diperkuat dan dilestarikan melalui simbolisasi ritual berbalut mistis yang berangkat dari nilai-nilai sosial yang mendasari stuktur sosial tersebut. Penelitian ini mendukung teori Mitsuo Nakamura (1993) yang menuliskan bahwa
budaya Indonesia, yakni Jawa, ternyata bisa melahirkan budaya Islam yang kuat. Kemudian teori Mark R. Woodward (1999) yang mengatakan bahwa Islam di Jawa adalah Islam sebagaimana Islam di belahan dunia manapun (varian Islam), dan teori M.C. Ricklefs (2011) yang berpendapat bahwa menjadi Muslim berarti menjadi Jawa, proses Islamisasi di Jawa telah menciptakan identitas baru
yang sama sekali tidak bertentangan dengan kepercayaan maupun budaya lokal. Serta teori Bambang Pranowo (2009) yang menyatakan bahwa proses beragama (religiusitas) masyarakat Jawa berlangsung sangat dinamis. Religiusitas harus dipandang sebagai proses menjadi (state of becoming) bukan proses mengada (state of being).
Novel ini sifatnya fiksi belaka, menjawab novel berjudul “GHOST FLEET” karya Peter Warren Singer dan August Cole. Meskipun fiksi, namun buku Ferizal ini memiliki prediksi ilmiah pada beberapa bagian, terutama kebangkitan Republik Islam Iran… Prabu Jayabaya pernah meramalkan bahwa di Nusantara nanti akan timbul goro-goro alias kekacauan, lalu datanglah Satrio Piningit. Ferizal
merupakan ‘Sang Pelopor Sastra Novel Dokter Gigi Indonesia’. Beliau telah menerbitkan 13 Novel tentang Dokter Gigi, melalui Penerbit Metakata di Malang. Fakta hukum bahwa Ferizal merupakan ‘Sang Pelopor Sastra Novel Dokter Gigi Indonesia’ tidak terbantah, misalnya melalui 4 buku berikut ini : • Buku berjudul : “Ferizal Sang Pelopor Sastra Novel Dokter Gigi Indonesia”, Penerbit
Yayasan Jatidiri, dengan ISBN : 978-602-5627-08-8. • Buku berjudul : “Ferizal Sang Pelopor Sastra Novel Dokter Gigi NKRI”, Penerbit CV. Jejak, ISBN : 978-602-5675-02-7 • Buku berjudul : “Ferizal Sang Pelopor Sastra Novel Kedokteran Gigi Indonesia”, Penerbit CV. Jejak, ISBN : 978-602-5675-24-9 • Buku berjudul : “Ferizal Sang Pelopor Sastra Novel Dokter Gigi Republik Indonesia”. ISBN:
978-602-5769-65-8, Penerbit : CV. Jejak.
Kuliah Al-Qur’an : kajian Al-Qur’an dalam teks dan konteks
Rekonstruksi Peradaban Islam Perspektif
Membangun Generasi Qurani
Bukan Perempuan Biasa
Ensiklopedia Al-Quran dan Hadis Per Tema; Ayat dan Hadis tentang Nabi Muhammad saw
Peran Akademisi di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 dalam Mengembangkan IPTEKS (Prosiding)
Agama Islam adalah salah satu agama dunia yang besar jumlah penganutnya saat ini. Diperkirakan hampir seperempat penduduk dunia sekarang ini adalah Muslim dari berbagai kelompok etnis dan suku bangsa. Namun demikian, sebagaimana dikatakan Al Farugi (w. 1327/1986), umat Islam mewakili kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung (the most
unhappy). Meskipun memiliki jumlah penganut paling banyak, sumber daya alam paling kaya, dan warisan sejarah paling besar, masyarakat Muslim merupakan bagian dari masyarakat dunia paling goyah dan paling lemah dilihat dari segi sosial-budaya, ekonomi, politik dan iptek. Umat Islam tidak mampu memproduksi apa yang mereka butuhkan atau apa yang
mereka konsumsi. Mereka tidak mampu mengolah sumber daya alamnya yang kaya karena kekurangan penguasaan ilmu dan teknologi. Islam dalam sejarahnya pernah menjadi obor terutama dalam perkembangan ilmu. Untuk itu umat islam perlu menggali kembali makna agama islam itu sendiri sebagai agama pembebasan dan etos pokok yang dahulu pernah
menjadi faktor perkembangan dan kemajuannya yang cepat dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang menyebabkan keterbelakangan pada zaman ini.
Al-Quran, sebagaimana diketahui, adalah salah satu, kalau bukan satu-satunya, kitab suci yang sangat mendukung ilmu pengetahuan. Tidak kurang dari 750 ayat kauniyah yang berbicara tentang ilmu pengetahuan hampir 5 kali lipat lebih banyak daripada ayat ahkam (seputar fikih). Oleh sebab itu, hampir merupakan suatu konsekuensi logis apabila umat Islam
memberikan perhatian dalam porsi besar terhadap ayat-ayat kauniyah. Pada kenyataannya, khazanah tafsir di Dunia Islam amat didominasi dengan pendekatan linguistik, fikih, serta akhlak dan tasawuf, dan amat sedikit sekali yang mengulas ayat-ayat kauniyah dengan pendekatan keilmuan (tafsir ilmi). Menyadari kenyataan itu, Tim Salman ITB berupaya mengisi
kelangkaan khazanah tafsir ilmi ini dengan menerbitkan Tafsir Salman, khusus untuk Juz 30. Pertimbangannya, Juz 30 ini dipilih karena mengandung surah-surah yang paling sering dibaca dalam shalat sehari-hari. Setelah membaca tafsir ini, diharapkan para pembaca akan lebih mampu menghayati kebesaran Allah di alam semesta saat melantunkan surah-surah
tersebut. Disusun oleh para pakar multidisiplin di bidang sains dan teknologi serta pakar bahasa dan tafsir al-Quran, buku ini merupakan langkah awal bagi Tim Salman ITB untuk menulis serangkaian tafsir ilmi berikutnya secara tematik (bidang lingkungan, manusia, kepemimpinan, sains-teknologi, dsb). [Mizan, Al-Mizan, Kitab, Tafsir, Terjemahan, Salman, ITB,
Indonesia]
Setiap manusia memiliki aneka ragam kecerdasan berbeda, dengan kemampuan belajar yang berbeda pula. Lingkungan yang memberikan stimulus dan kesempatan yang tepat akan melejitkan kecerdasan itu. Berbekal kecerdasannya masing-masing, setiap orang bisa sukses. Berdasarkan pengalamannya di dunia pendidikan dengan berbagai metode pendidikan,
kedua penulis menunjukkan bagaimana proses pengajaran berkualitas, yaitu ?bukan sebesar apa kecerdasanmu, melainkan bagaimana kau menjadi cerdas?. Dengan gaya ringan, praktis, dan menarik, Munif Chatib sang ?Gurunya Manusia? dan Alamsyah Said memberikantips n tricks bagaimana: ? Menjadi Sekolah The Best Output ? Proses belajar terbaik ? Belajar
aktif dan menyenangkan ? Mengenali dan melejitkan kecerdasan anak ? Menemukan kondisi akhir terbaik [Mizan, Kaifa, Motivation, Indonesia]
Pemikiran pendidikan Muhammad Tholchah Hasan berangkat dari pendidikan sebagai pondasi peradaban, di mana pemikiran pendidikannya transformatif-humanis-teologis menjadi sarana untuk menghantarkan pendidikan yang berkualitas, dengan mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu dari Barat. Lulusannya diarahkan agar anak didik mempunyai
kompetensi multitalenta, yang meliputi jasmani, rohani dan akal. Pendidikan yang mengajarkan mulitalenta akan semakin terbuka untuk menjadi pendidikan transformatif. Ketika pendidikan semakin transformatif, maka pendidikan akan semakin berkualitas. Dinamisme pendidikan menjanjikan perubahan dengan syarat pengelolaannya menjungjung tinggi
perikemanusian yang bersandar kepada Tuhan sebagai kekuatan transendental. Kiprah Muhammad Tholchah Hasan dalam pendidikan dimulai dengan kepatuhan dan konsistensi mengikuti kepada gurunya. kepatuhan dan konsistensi mengikuti kepada gurunya menjadi pondasi awal untuk mengembangkan pendidikan transformatif yang melahirkan pendidikan
berkualitas. Semakin patuh dan konsisten mengikuti kepada gurunya, maka keberhasilan berkiprah di dunia pendidikan semakin berhasil.
Menulis Gagasan Mempercepat Keberhasilan
Nalar Ayat-Ayat Semesta
Bahasa Melayu
INTEGRASI AGAMA DAN ILMU PENGETAHUAN
AL FATHUN NAWA Jilid 1
The Exclusivist and Inclusivist Muslims' Perspectives
Fenomena perubahan iklim adalah kondisi terkini lingkungan manusia, dan mungkin belum dibaca oleh para faqih terdahulu. Tantangan lingkungan hidup terkait dengan ayat-ayat tentang alam yang digambarkan di dalam Al-Qur’an. Kerusakan lingkungan juga telah digambarkan akibat tangan manusia, yang di dalamnya terkandung pedoman-pedoman penting tentang alam dan sifatsifatnya yang penting bisa diambil pelajaran, seperti al
mizan (keseimbangan), al qadr (ukuran) dan sebagainya. Buku ini mengupas tentang pemahaman telah berubahnya keseimbangan di muka bumi. Allah SWT telah menciptakan keseimbangan, dan ukuran-ukuran keseimbangan itu telah dilanggar oleh komunitas manusia di planet bumi ini. Agar dapat diambil pelajaran bersama, fakta-fakta kerusakan itu telah nyata terjadi secara global yang ada di negara-negara Islam. Apakah dunia Islam
berdiam saja? Apakah tidak ada kegelisahan di kalangan umat Islam melihat fenomena alam dan menghubungkannya dengan keyakinannya sebagai seorang muslim? Setidaknya buku ini menjadi penawar hal tersebut. Dunia Islam adalah subkultur modernisasi dan peradaban secular.* Keyakinan kita mengajarkan Al-Qur’an sebagai wahyu agung yang dapat membawa manusia dari kegelapan ke cahaya. Pengetahuan Al-Qur’an semakin
nyata apabila dibedah dalam posisi praksis. Buku ini menjadi penting sebagai dasar praktis pemahaman ilmu tentang krisis iklim, terutama di dunia Islam. Indonesia sebagai bagian dunia Islam yang strategis dalam kedudukannya sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, juga memiliki kekayaan sumber daya alam dan tantangan yang besar dalam mengelola iklim dan lingkungan.
The relationship between Muslims and Christians in Indonesia is an important subject. Apart from a few investigations on certain conflicts in different areas of Indonesia, little effort has been devoted to thoroughly examining the complexity of the relationship. This study is an attempt to investigate the perspectives of the exclusivist and inclusivist Muslims on Muslim-Christian relations in Indonesia, especially during the New Order
period (1965-1998).
Buku ini membincangkan hubungan antara Tuhan, manusia dan alam di dalam al-Qur'an. Perbincangan ini dikhususkan kepada idea Toshihiko Izutsu, seorang sarjana Asia bukan Islam dari Jepun yang terkemuka dalam bidang kajian Islam yang menyatakan bahawa analisis semantik dapat digunakan untuk mengkaji al-Qur'an berkenaan isu tersebut. Mengikut pandangan Izutsu, perbezaan pendekatannya terletak terutama pada kaedah
analitik yang beliau terapkan pada data al-Qur'an dengan tujuan untuk membiarkan al-Qur'an mentafsirkan konsepnya sendiri dan berbicara untuk dirinya sendiri. Melalui kajiannya juga, sarjana Jepun ini berkeyakinan bahawa al-Qur'an itu berasal daripada Allah S.W.T, dan bukan buatan Nabi Muhammad S.A.W. Justeru, satu-satunya buku dalam bahasa Melayu yang membincangkan pemikiran Toshihiko Izutsu berkenaan tuhan,
manusia dan alam di dalam al-Qur'an ini adalah rujukan wajib untuk pelajar universiti dan pengkaji dalam bidang ini. Universiti Sains Malaysia, Penerbit Universiti Sains Malaysia
Pada Tahun 1974 Dr. Rashad Khalifa mengklaim telah menemukan keterkaitan–keterkaitan secara numerik di dalam ayat–ayat Al Qur'an berdasarkan Angka 19 yang berada pada surat ke 74 ayat 30. Tiga Tahun kemudian, Canadian Council bidang studi agama memberitakannya pada harian Quarterly Review edisi April 1983 bahwa Kode Angka 19 yang ditemukan Khalifa adalah Bukti Otentik Dari Kebenaran Al Quran. Sejak saat itu
hasil kerja Khalifa telah dicetak enam kali di Amerika. Rashad Khalifa karena klaimnya itu dibunuh di Masjid Tucson dengan ditikam 29 kali dan seluruh tubuhnya dilumuri bahan bakar Xylol. Namun hingga kini pemikirannya belum mati, semakin banyak penemuan–penemuan baru akan Kebenaran Al Qur’an melalui pendekatan ke-Angkaan. Maka sesungguhnya dimana letak kebenaran dari pendekatan ke-angkaan itu sendiri?
Relevankah apabila ia dipergunakan untuk memahami al Qur’an? Pertanyaan – pertanyaan inilah yang dicoba dijawab oleh penulis dalam buku ini.
AL FATHUN NAWA Jilid 3
Islam, Ilmu & Kebudayaan
Keutamaan Al-Qur’an Dalam Perspektif Hadits
Misteri Angka Di Balik Al Quran
Diandra Kreatif
Ayat-Ayat Semesta

KEUNGGULAN INDEKS AL-QURAN karya DR. AZHARUDDIN SAHIL •Paling lengkap dan paling sistematis dibandingkan indeks-indeks Al-Quran yang ada. •Layak disebut Al-Mu’jam Al-Mufahras versi Indonesia karena kelengkapannya dan kesistematisannya. •Memuat semua kata yang terdapat dalam terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia yang disusun secara alfabetis. •Kata-kata disajikan dalam
bentuk lema (entri), baik dalam bentuk kata kerja, kata sifat, kata keterangan, maupun kata benda. •Tiap-tiap lema disusun berdasarkan kata dasarnya, yang diikuti oleh beberapa sublema, baik berupa kata turunan, kata ulang, atau kata majemuk. Misalnya, putus: memutuskan (me-kan) terputus (ter-) terputuslah (ter-lah) keputusan (ke-an) hari keputusan (hari ke-an) putus-putusnya (kata ulang) putus asa (kata
majemuk) •Disusun oleh pakar pengajaran Al-Quran yang telah menyusun berbagai buku seputar Al-Quran yang digunakan secara luas di Indonesia dan Malaysia. Indeks Al-Quran adalah peranti navigasi bagi pencinta Al-Quran untuk menelusuri keluasan dan keragaman tema-tema dalam Al-Quran. Indeks ini disusun dan dikemas menyerupai Al-Mu'jam Al-Mufahras, sebuah indeks Al-Quran terlengkap yang
paling banyak dipakai oleh umat Islam di seluruh dunia. Dengan menampilkan terjemahan Al-Quran lengkap dengan nomor surah dan ayat, pembaca yang tidak mengerti bahasa Arab pun dapat dengan mudah mencari ayat-ayat dan kata-kata dalam Al-Quran yang dikehendaki. Disusun untuk menutup kekurangan-kekurangan yang terdapat pada indeks sejenis yang telah ada, indeks ini sangat dibutuhkan oleh
para pemikir, cendekiawan, ulama, penulis, pengajar, mubalig, pelajar dan mahasiswa—pendeknya, siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai referensi kehidupan. “Membantu Anda dengan mudah dan cepat untuk menemukan keterangan bagaimana pandangan Al-Quran tentang sesuatu masalah.” —K.H. Miftah Faridl “Memberikan sumbangan berharga kepada siapa saja yang berminat berunding dengan
Kitab Suci melalui cara yang mudah.” —Ahmad Syafi’i Ma’arif [Mizan, Pustaka, Referensi, Agama]
Ensiklopedia Al-Qur`an dan Hadis Per Tema adalah satu-satunya buku di Indonesia yang menyajikan seluruh tema Al-Qur`an, dilengkapi dengan deskripsi dan terjemahan ayat-ayat yang berhubungan dengan masing-masing tema, tanpa meninggalkan satu tema atau satu ayat pun. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah umat Islam yang ingin mengetahui apa yang sebenarnya disampaikan oleh Al-Qur`an
lewat tema-tema yang ada di dalamnya. Contohnya, ketika kita ingin mengetahui tema tentang salat, maka di dalam buku ini akan didapatkan ayat-ayat mana saja yang berhubungan dengan tema salat. Demikian juga tema-tema lainnya yang jumlahnya lebih dari 2.500 tema. Ebook ini merupakan pecahan dari buku Ensiklopedia Al-Qur`an dan Hadis Per Tema, yang membahas bagian kedua, Nabi dan Rasul. Di
dalamnya berisikan ayat-ayat dan hadis yang berkaitan tentang para nabi dan tugasnya, para nabi dan rasul terpilih selain nabi Muhammad saw., hingga ayat yang menjelaskan nabi Muhammad saw. Selamat membaca.
Buku ini menghadirkan pemikiran intelektual Islam kontemporer, Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., dan responsnya terhadap masalah-masalah peradaban Islam. Mengapa Islam mundur dan umat lain maju, juga menjadi perhatian serius dari Yudian. Ia juga ikut dalam memperbincangkan fenomena Islam kontemporer dan kecenderungan Islam masa kini di berbagai forum internasional lebih-lebih lokal.
Bagaimana Yudian menjawab dan memberikan solusi pemikiran terhadap pertanyaan yang diajukan dalam konteks kebangkitan peradaban Islam. Sebagaimana yang terlihat pada kajian-kajian di dalam buku ini, bagi Yudian kebangkitan peradaban Islam itu sesungguhnya jauh dari sekadar gejala populisme Islam itu. Apalagi jika fenomena menguatnya formalisme Islam sebagai indikasi kuat kebangkitan
peradaban Islam. Kebangkitan peradaban Islam bukanlah masalah sederhana yang bisa diselesaikan sambil lalu. Apa lagi mengedepankan simbol-simbol Islam? Tidak pula lewat upaya pengerahan masa sebanyak apa pun masa itu? Kebangkitan peradaban Islam sejatinya adalah kebangkitan substantif berkenaan dengan diri manusia serta kemampuannya mendayagunakan potensi dan kelebihan yang dimilikinya.
Dengan demikian, perlu upaya yang serius dan kerja keras yang konsisten untuk membangun SDM tangguh sebagai penyangga peradaban Islam itu. Isu inilah yang diusung oleh Yudian dan membuat karya ini sangat menarik untuk ditelaah. Agar bisa keluar dari seluruh masalah di atas, Yudian menawarkan apa yang disebutnya dengan pendidikan Islam integratif. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
Latar belakang lahirnya filsafat islam adalah karena pada abad ke 16 umat Islam menjalankan ibadah hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Tokoh-tokoh dalam filsafat Islam diantaranya: al-Kindi, al-Farabi, dan Ibn Bajjah. Pokok masalah yang dibahas dalam filsafat Islam adalah hubungan filsafat (akal) dan agama, tentang kejadian alam, dan tentang roh serta kelangsungan hidup.
Pandangan Imam Khomeini dan Syahid Muthahhari
Ensiklopedia Al-Quran dan Hadis Per Tema; Ayat dan Hadis tentang Tokoh dan Tingkatan Manusia
Pendidikan IPA Berlandaskan Nilai Keimanan: Konsep Dan Model Penerapannya
Rujukan Terlengkap Isyarat-Isyarat Ilmiah
Sekolah Anak-Anak Juara
Tema-Tema Pokok Al-Quran
Pusaka dan peninggalan berharga Ahlulbait as yang sampai sekarang masih tersimpan rapi dalam khazanah mereka merupakan universitas lengkap yang mengajarkan berbagai ilmu Islam. Universitas ini telah mampu membina jiwa-jiwa yang berpotensi untuk menguasai pengetahuan dari sumber tersebut. Mereka mempersembahkan kepada umat Islam ulama-ulama besar yang
membawa risalah Ahlulbait as, ulama- ulama yang mampu menjawab secara ilmiah segala kritik, keraguan dan persoalan yang dikemukakan oleh berbagai mazhab dan aliran pemikiran, baik dari dalam maupun luar Islam. Berangkat dari tugas-tugas yang diemban, Lembaga Internasional Ahlulbait (Majma‘ Jahani Ahlulbait) berusaha mempertahankan kemuliaan risalah dan
hakikatnya dari serangan tokoh-tokoh firqah (kelompok), mazhab, dan berbagai aliran yang memusuhi Islam. Dalam hal ini, kami berusaha mengikuti jejak Ahlulbait as. dan penerus mereka yang sepanjang masa senantiasa tegar dalam menghadapi tantangan dan tetap kokoh di garis depan perlawanan.
Jika Einstein yang meyakini unifikasi 4 gaya di alam (gravitasi, nuklir lemah, nuklir kuat, elektromagnetik) berdasarkan fakta empiris, Abdul Salam, ilmuwan Muslim pemenang nobel fisika, meyakininya berdasarkan prinsip tauhid, yakni bahwa segala sesuat
Dato’ Philosopher Dr. Halo-N Member of Supreme Council of Humanity, Universal State of Earth, United Nations (http://www.wpf-unesco.org/eng/use/suprcoun.htm), Head, World Philosophical Forum, Malaysia National Branch. Aristocrats of The Earth – XXI. The Earth – XXI Citizen (Id. No. 000 000 070) (http://www.wpf-unesco.org). The First Al-Quranic Scientist of The
World. The International Gusi Peace Prize Laureate (http://www.gusipeaceprizeinternational.org). Expert in Future Monetary Predictions, Mathematical Engineering. Specialized on Islam ideology. The Founder of Gual Periok Foundation and social activist. He is also an author. His book in English, Al Fathun Nawa is known as the first book delivering several theories in science Al
Quran. Including four (4) theories of Science Natural Products and Bio Chemistry: Nine Star Halo-N Theory, Nawiah 9x45 (1) Theory, Nawiah 9x45 (2) Theory, Halo-N 9.2 Homolength Theory. Beside sixteen (16) other known theories including: Carbon Indoorent Theory, Indoorent Carbon Hybrid Theory, Cardiac Methane Helium Theory, Cardiac Oxy Methane Spark Theory,
Oxy Methane Carbon Hybrid Theory, Explosion Heart Beat Theory, Mind Heart Delighting Theory, Down Turn Heart Beat Theory, Recover Heart Beat Theory, Heart Beat Efficient Theory, Oxy Methane Spark Flame Theory, Piston Heart Beat Theory, Carbon Dioxide Breath Theory and Nitrogen Cancer Bite Theory. All these are particular theories involve in the process of
expelling electron from atom of oxygen O and Nitrogen N to produce new species of CH6 , CH4 , C2H8 , 4-Helium, C2H6N , C2H8 , CH2 and NO. The new species as mentioned were born from the theories have been produced from research extracted the verse of Noble Quran indeed. Source : World Philosophical Forum, Athens -2015
Konsekuensi konversi IAIN Mataram menjadi UIN Mataram -sesuai dengan namanya universitas dari kata univers yang berarti jagad raya, artinya, UIN Mataram- dituntut menjadi miniatur alam semesta (horizon) yang di dalamnya membicarakan segala aspek alam dan kehidupannya secara holistic. Berupaya menyelaraskan landasan filososfis bagi fakultas dan program studi
yang berada didalamnya, tadinya hanya berfokus pada tekstual agama pada ul?mu al-d?n (usuluddin, syari’ah, tarbiyah, adab dan da’wah) kemudian dituntut memiliki fakultas umum yang identik kontektekstual seminsal Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, Fakultas Pertanian dan Peternakan dan fakultas umum lainnya. Merespon dinamika
tersebut UIN Mataram harus mampu mengawal perkembangan keilmuan dengan identitas Keislamannya agar tidak terlepas dari sumber pokok yaitu Al-Qur’an yaitu menetapkan Al-Qur’an sebagai mata kuliah Universitas yang menyebar disemua jurusan baik keagamaan mauapun non-keagamaan. Mata Kuliah Al-Qur’an diharapkan menjadi paradigma “Wahyu Memandu
Ilmu”. Disini posisi Al-Qur’an tidak saja terkait dengan nilai kesucian (sakralitas-teks), tetapi juga nilai keduniawian (profanitas-konteks). Kajian Al-Qur’an sejatinya menyeimbangkan di antara kedua hal tersebut agar lebih kritis dan objektif sebagai upaya totalitas integrasi yang merubah paradigma dari teosentris menuju teo-antroposentris yang mengimplementasi semangat
rahmatan lil’alamin. Dengan paradigma ini Al-Qur’an menjadi sentral relasi pada relasi realitas teologi/ketuahan, realitas kealaman dan realitas kemanusiaan secara menyatu. Yang terealisasi melalui metodologi min al-n?sh ila al-w?qi’ (gerakan dari teks menuju realitas) ataupun min al-w?qi` ila al-n?sh (dari realitas menuju teks). Sebagai respons terhadap kesan diatas maka
disusun buku referensi yang berjudul “KULIAH AL-QUR’AN: Kajian Al-Qur’an Dalam Teks Dan Konteks”. Buku ini menyajikan Al-Qur’an seputar teksnya dan menyajikan Al-Qur’an secara konteks yang mengekspresikan praktik dan pemahaman atas ajaran Al-Qur’an. Terdapat sebelas bab dalam buku referensi ini. Secara rinci bab-bab di buku ini menjadi kajian penting
yang meliputi; 1) Pendahuluan; 2) Otentitas Al-Qur’an; 3) Wahyu Dan Turunnya Al-Qur’an; 4) Ilmu Qir?`At Al-Qur`?n; 4) Kemukjizatan Al-Qur’an Dan Lahirnya Sains; 6); Ilmu Makkiyah Dan Madaniyah; 7) Ilmu N?sikh-Mans?kh; 8) Ilmu Asbabun Nuzul; 9) Ilmu Munasabah Al-Qur’an; 10) Ilmu Muhkam Dan Mutashabih; 11) Gaya Bahasa Al-Qur’an dan 12) Al-Qur’an
Sebagai Guide UIN Mataram Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Dalam Paradigma Horizon Keilmuan.
Indeks Al-Quran
Wawasan dan Kandungan Kitab Suci Terakhir
Pengetahuan Al-Quran
Muslim-Christian Relations in the New Order Indonesia
TAFSIR MAUDHU'I
GENERASI TERAKHIR
Melalui buku ini, Pembaca akan memperoleh sedikitnya 6 hal. Pertama, transformasi IAIN menjadi UIN ditargetkan terwujud dalam waktu 3 semester. Target ini disampaikan sejak Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dilaksanakan tanggal 2-3 September 2000 dan terwujud menjadi UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta pada tanggal 20 Mei 2002. Banyak kegiatan yang digagas dan dilaksanakan sebelum perubahan tersebut terjadi misalnya sosialisasi pemahaman terhadap persyaratan sebuah universitas, perencanaan program dan anggaran, penulisan naskah akademik, penyusunan proposal pembukaan program studi dan perubahan kelembagaan.
Kedua, upaya penguatan kelembagaan dalam rangka mempersiapkan menjadi Universitas misalnya pengadaan buku ajar, penguatan laboratorium, pembenahan kurikulum, seleksi calon mahasiswa, dan penguatan perpustakaan. Ketiga, penguatan Fakultas dan Program Studi. Berbagai kegiatan yang digagas dan dilaksanakan untuk
mempersiapkan menjadi Universitas antara lain mencakup penguatan kurikulum, pengembangan Fakultas dan Program Studi, dan pengadaan dosen program studi, serta penulisan karya ilmiah mahasiswa. Keempat, Integrasi keilmuan. Sebelum beralih status menjadi Universitas, telah dilakukan pencanangan kebijakan tentang integrasi ilmu
agama dengan ilmu lain. Atas dasar ini maka diktum yang tercantum dalam SK Presiden Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 20 Mei 2002 mengenai alih status IAIN menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah “dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan serta proses integrasi antara ilmu agama dengan ilmu lain”. Kelima,
tertib Administrasi. Tertib administrasi yang menjadi prioritas untuk menyongsong kehadiran UIN adalah dengan memperkuat komputerisasi dan penyajian database secara online. Keenam, sosialisasi kelembagaan. Setelah resmi menjadi UIN terhitung sejak 20 Mei 2002 upaya yang dilakukan selanjutnya adalah penyesuaian berbagai tatanan
universitas, dan sosialisasi termasuk menjadi salah satu anggota SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) Perguruan Tinggi Negeri yang anggotanya adalah semua Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Adapun pelajaran paling berharga dalam pengalaman mempersiapkan transformasi IAIN menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini
adalah ditemukannya kata-kata hikmah “Menulis Gagasan Mempercepat Keberhasilan”.
Intelektualitas manusia yang sesungguhnya tak terikat oleh perbudakan tubuh, ia juga merupakan gerak intuisi mistis. Manusia bukanlah budak-budak tubuh, bukan pula budak-budak akalnya. Gerak alur akal logika semata tidak menjadikan ia menjadi manusia. Di sini pulalah keadilan dirasakan dalam intuisi manusia yang terdalam.
Kesepaduan akal dan gerak intuisi menjadikan ia manusia, sebagai perwujudan kasih sayang dan hukum Tuhan yang bekerja dalam dirinya. Gagasan keadilan merupakan substansi moral hukum tertinggi karena ia mencerminkan sifat Tuhan Yang Maha Adil, keadilan adalah Cahaya Tuhan. Keadilan bukan kehendak manusia semata, tetapi ia
berwujud dari kehendak Tuhan. Prinsip ini juga terkandung dalam gagasan ilmu pengetahuan bahwa ilmu adalah milik-Nya, dan setiap manusia berusaha untuk meraih ilmu yang Dia turunkan. Di sinilah ide dan citra Allah ada dalam jiwa setiap anak Adam. Hukum dan keadilan hakikatnya merupakan cahaya ilahiah ke dalam substansi akal dan
intuisi manusia. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia
Dalam Al-Quran, jumlah ayat-ayat kauniyah sangatlah banyak, tetapi sering kali terabaikan dari perhatian umat Muslim. Padahal, ayat-ayat kauniyah perlu untuk menggugah kesadaran mengenai pentingnya penguasaan ilmu dan teknologi bagi kesejahteraan manus
Psy Ness. Sebuah konsep pengembangan diri beraroma spiritualitas Islam. Psy Ness ini berbicara tentang jiwa dan pengolahannya serta bagaimana memperjalankannya menuju apa yang disebut sebagai pencerahan. Seluruh petunjuk itu sebenarnya sudah ada dalam diri, tinggal bagaimana kita mengijinkan ketercerahan itu terjadi.
Ensiklopedia Al-Quran dan Hadis Per Tema; Ayat dan Hadis tentang Para Nabi dan Tugasnya
Tuhan, Manusia & Alam Dalam Al-Quran Pandangan Toshihiko Izutsu (Penerbit USM)
Masyarakat cita: Konsepsi & Praktik
TEORI FILSAFAT MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Gagasan tentang Peradaban: Syarah Pemikiran HOS. Tjokroaminoto
Biografi dan Inspirasi Para Perempuan yang Diabadikan Kitab Suci

Al-Qur'an-bagi pembacanya, siapa pun-memberi kesan bahwa isinya tidak sistematis. Peralihan pokok pembicaraan dari satu bagian ke bagian berikutnya tampaknya tidak mengikuti suatu organizing principle (aturan pengurutan tertentu), entah dari segi isi, masa dan tempat turun, konteks, dan sebagainya. Lalu, timbul pertanyaan: bagaimana orang menangkap ide-ide utama yang ingin al-Qur'an sampaikan tentang pelbagai hal yang
penting dan perlu kita ketahui-misalnya, bagaimana al-Qur'an bicara tentang Tuhan, manusia, dan alam? Dalam buku ini, Fazlur Rahman memberi kontribusi penting bagi pemetaan kandungan al-Qur'an yang terdiri atas 6.000 lebih ayat itu menjadi 8 tema utama: (1) Tuhan. (2) Manusia sebagai Individu. (3) Manusia dalam Masyarakat. (4) Alam Semesta. (5) Kenabian dan Wahyu. (6) Eskatologi. (7) Setan dan Kejahatan. (8) Kelahiran
Masyarakat Muslim. Pemetaan Rahman atas tema-tema al-Qur'an ini berdasarkan prinsip utama: al-Qur'an diturunkan bagi manusia! Pendekatan berwatak antroposentris ini tampaknya bukan sekadar mewakili concern intelektual, melainkan juga concern pragmatikal Rahman. Yakni, bahwa al-Qur'an bukan hanya dapat dipahami oleh akal manusia, melainkan juga diturunkan demi mengarahkan gerak sejarah kepada tujuan yang
dikehendakinya: umat manusia yang berkeadilan dan berkeadaban. Hampir seluruh karya Fazlur Rahman tentang Islam telah menjadi klasik karena dikerjakan dengan sangat metodologis. Rahman menguasai ilmu ulama yang paling alim dan juga mendalami karya-karya orientalis dengan sikap kritis dan apresiatif. Tema-Tema Pokok Al-Qur'an ini adalah saksi hidup dari penilaian saya ini. --Ahmad Syafii Maarif, murid Fazlur Rahman
Fazlur Rahman adalah satu di antara sangat sedikit pemikir Muslim yang menguasai secara hampir merata berbagai bidang kajian dalam Ilmu Keislaman, khususnya jika hal itu difokuskan pada epistemnya. Dalam bidang Tafsir al-Qur'an, Rahman memperkenalkan metode yang dikenal dengan "Double Movement", yang dalam perkembangan selanjutnya memberi inspirasi bagi munculnya Tafsir al-Qur'an yang historis-kontekstual.
Ketika metode itu diterapkan sendiri oleh Fazlur Rahman, lahirlah Tema-Tema Pokok Al-Qur'an, sebuah buku referensi yang kini sudah menjadi klasik. Maka, jika ada buku yang harus dibaca oleh semua kaum terpelajar Muslim, apa pun latar belakang akademik mereka, maka Tema-Tema Pokok dalam Al-Qur'an adalah buku itu. --Prof. Dr. Afif Muhammad, UIN Bandung Buku ini membiarkan al-Qur'an berbicara sendiri secara logis
dan sistematis tentang tema-tema pokok ajaran Islam, serta menjadikan monoteisme dan humanisme sebagai titik pijak argumentasinya. Dengan cara itu, ia juga menjaga kitab suci umat Islam ini dari tarikan ideologi para pengkajinya, baik Muslim maupun non-Muslim. Mereka yang bergumul dengan kajian keislaman dan al-Qur'an khususnya wajib membaca karya brilian Fazlur Rahman ini. --Dr. Aksin Wijaya, Direktur Pascasarjana
IAIN Ponorogo Dengan pisau analisis berupa metode tafsir tematik yang khas, buku ini menyuguhkan dengan menarik tentang tema-tema pokok al-Quran. Buku ini adalah contoh pendekatan modern dalam membaca tema-tema pokok al-Qur'an. --Prof. Dr. Rosihon Anwar, Guru Besar Tafsir UIN Bandung Sekitar 30 tahun yang lalu, saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Fazlur Rahman di kelas beliau, di
kantornya sendiri Neareastern Languages and Civilizations, University of Chicago. Kelas tersebut diberi nama Reading in the Quran. Uraian-uraian beliau yang sebagian besar diambil dari tema-tema yang ada dalam buku ini, cukup berbeda dari penyajian al-Qur'an yang lain-lain. Dengan metode tematik, yang pada saat itu belum begitu banyak dilakukan, dan latar belakang filsafat-teologis yang kental, Fazlur Rahman memberikan
penafsiran yang rasional-filosofis, sekalipun beliau sendiri menginginkan karya ini bisa "menyingkap apa yang sesungguhnya yang hendak dikatakan al-Qur'an tentang Tuhan, manusia, dan masyarakat." Nuansa logis, teologis, dan filosofis tersebut, misalnya, bisa dilihat dari pernyataannya bahwa "alam berjalan dengan hukumnya sendiri yang diletakkan secara inheren oleh Tuhan dan karena itu bersifat otonom." Ini tentunya lebih
mencerminkan pandangan Mu'tazilah dan filosof ketimbang pandangan mayoritas ulama Asy'ariyah, termasuk al-Ghazali yang menentang realitas kausalitas. Membaca kembali buku Tema-Tema Pokok Al-Qur'an, serasa memutar balik apa yang saya alami dan rasakan di kelas Prof. Fazlur Rahman, seakan-akan kelas beliau hidup kembali. Sungguh karya ini, apabila ditekuni, merupakan sebuah karya yang sistematis, rasional,
sangat menarik, meski dalam beberapa hal agak kontroversial. Buku ini sudah menjadi keharusan bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam apa pandangan al-Qur'an tentang Tuhan, manusia, dan alam. Oleh karena itu, buku ini harus menjadi rujukan utama semua kalangan: akademisi, mahasiswa, dan kaum intelektual Islam pada umumnya. --Prof. Dr. Mulyadhi Kartanegara, Pakar filsafat dan spiritualitas Islam AlQur'an mengandung ajaran pokok dan ajaran cabang. Yang pokok bersifat tetap tak berubah. Sementara yang cabang terbuka kemungkinan untuk terus ditafsirkan sesuai dengan perkembangan peradaban umat manusia. Melalui buku ini, Fazlur Rahman bukan hanya menyuguhkan mana ayat yang pokok dan mana yang cabang, melainkan juga bagaimana membaca dua jenis ayat itu secara konseptual. --Dr. Abdul Moqsith Ghazali
Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dari 6.000 lebih ayat al-Qur'an, orang tentu bisa memetakan tema-tema tertentu, dengan berbagai pendekatan-dan hasilnya tentu berlainan, baik dari segi nama dan jumlah tema, maupun paradigma yang dipakai. Orang bisa saja memetakan kandungan al-Qur'an itu, misalnya, dengan pendekatan Rukun Iman dan Rukun Islam; trilogi Islam-Iman-Ihsan; trilogi
syariah-hakikat-ma'rifat; kategori ayat muhkamat-mutasyabihat; tipologi ayat-ayat Makiyah?Madaniyah; trilogi Tuhan-alam-manusia; disiplin keilmuan tauhid, fiqih (syariat), sirah, ibadah, muamalah, dll. Apa pun pemetaan tema yang dipakai, tingkat keberhasilannya diukur dari sejauh mana ia mampu melingkupi dan menjelaskan realitas secara relatif utuh, terpadu, saling berkait, dan sederhana. Lebih dari itu, ia mesti memiliki
explaining power yang mampu memberi penjelasan terhadap realitas yang terus berubah dan ilmu penge-tahuan yang terus berkembang. Ini sebuah tugas yang tidak sederhana. Di sini Fazlur Rahman memberi kontribusi penting tentang pemetaan tema-tema pokok al-Qur'an-sebuah langkah penting yang hingga kini masih relevan dalam disiplin ilmu-ilmu al-Quran (ulum al-Qur'an, Quranic studies) --Prof. Dr. Nasaruddin Umar, Imam
Besar Masjid Istiqlal Sebagai narasi kelisanan, al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari struktur psikososial dan konteks budaya di mana ia dikomunikasikan. Pada sisi yang lain, narasi al-Qur'an tidak tersusun secara tematik. Padahal, kebutuhan umat Islam adalah memahami pesan al-Qur'an secara konseptual. Melalui karyanya ini, Fazlur Rahman berhasil membantu kita di dalam mengarungi makna al-Qur'an secara konseptual. Ia
menjadi perangkat keilmuan agar kita lebih akrab dalam merengkuh pesan-pesan al-Qur'an. --Dr. Islah Gusmian, Dosen Ilmu Tafsir IAIN Surakarta Ciri yang segera bisa dikenali dari pemikiran Rahman tentang al-Qur'an adalah penekanannya pada sisi manusiawinya: bahwa ia adalah sebuah kitab yang sepenuhnya ditujukan bagi keperluan manusia. Implikasinya, al-Qur'an, yang diterima sebagai berasal dari Tuhan (secara
ta'abbudi), mestilah tetap dapat dipahami dengan akal manusia (ta'aqquli). Pendekatan seperti ini cocok dengan cara keberagamaan yang lebih mengapresiasi akal dan kebebasan berpikir, juga pertimbangan kesejarahan sejak saat diwahyukannya, tanpa mesti terjatuh kepada relativisme dan solipsisme modern. --Dr. Haidar Bagir, Pakar filsafat dan spiritualitas Islam [Mizan, Mizan Publishing, Mizan Pustaka, Religi,
Islam,Pemahaman, Dewasa, Indonesia]
Muslim-Christian Relations in the New Order IndonesiaThe Exclusivist and Inclusivist Muslims' PerspectivesPT Mizan Publika
Buku ini merupakan kolaborasi kedua, setelah 2020 lalu terbit dalam judul Langkah Mewujudkan Insan Cita. Sebagai edisi kedua, selanjutnya kita menulis dan bisa terselesaikan buku ini, Masyarakat Cita. Perkawanan yang terbangun, tidak saja karena dalam semangat keorganisasian, tetapi juga dengan pilihan profesi. Covid-19 secara global melanda juga memberikan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat Indonesia.
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah tidak lagi mengenal batasan jarak, usia dan mampu memberikan akses kepada siapapun. Kemajuan tersebut tidak lagi mengisolasi kehidupan manusia dalam berbagai informasi. Karena itu, lahirlah apa yang disebut masyarakat terbuka (open society) dimana terjadi aliran bebas informasi, yakni manusia, perdagangan, serta berbagai bentuk-bentuk aktivitas kehidupan global
dapat menyatukan umat manusia dari berbagai penjuru dunia. Sektor pendidikan sebagai bagian terpenting dalam dimensi kehidupan manusia, sebab pendidikan merupakan palang pintu peradaban. Umat manusia haruslah senantiasa berpartisipasi untuk membangun terwujudnya masyarakat cita. Hampir semua masyarakat diseluruh dunia menginginkan kehidupan demokrasi partisipatoris, yakni kehidupan masyarakat yang
menghendaki rakyatnya supaya berkemampuan untuk ikut serta dalam membangun masyarakatnya sendiri. Perkembangan demokratisasi masyarakat ini tentunya menuntut suatu pendidikan yang sesuai. Masyarakat yang diinginkan tentunya adalah masyarakat yang damai, sejahtera, terbuka, maju, dan modern atau yang lebih dikenal sebagai “Civil Society” (Masyarakat Madani), bukan lagi masyarakat totaliter, yakni masyarakat
yang menginjak-injak akan hak asasi manusianya sendiri. Masyarakat madani akan tersusun dari masyarakat-masyarakat madani lokal dengan berdasarkan pada kebudayaannya masing-masing yang bersumber dari local wisdom. Civil society dapat diartikan sebagai suatu corak kehidupan masyarakat yang terorganisir, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun mempunyai kesadaran hukum yang tinggi dan
selalu mengedepankan sifat kolaboratif.
Pada dasarnya, dibutuhkan eksplorasi tentang konstribusi agama terhadap ilmu pengetahuan, dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam sistem pendidikan nasional. Ilmu pengetahuan sebagai kebutuhan mendesak pendidikan, hingga membutuhkan pengembangan jaringan (networking) ilmu pengetahuan di dunia pendidikan.
Panduan Mudah Mencari Ayat dan Kata dalam Al-Quran
Alih Status IAIN menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2002
Resepsi Al-Qur’an dan Bentuk Spiritualitas Jawa Modern: Kajian Praktik Mujahadah dan Semaan al-Qur’an Mantab Purbojati Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat
Ensiklopediana Ilmu Dalam Al-Quran
Berbasis Kecerdasan Jamak dan Pendidikan Berkeadilan
Menjadikan Al-Quran sebagai Basis Konstruksi Ilmu Pengetahuan

Sampai saat ini, tidak sedikit umat Islam yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman terbatas terhadap Islam. Mereka hanya memba-tasi Islam pada dua lingkup saja, yaitu rukun-rukun Islam dan akhlak Islam. Seharusnya, Islam tidak terbatas hanya pada rukun-rukun dan akhlaknya
saja. Islam adalah sistem yang universal, paripurna, dan sempurna (syamil) dari segala sisi, baik aturan, etika, maupun hu-kum. Syari`at atau manhaj (metode, konsep) Is-lam, selain menyangkut aqidah, akhlak, ibadah, syiar-syiar Islam, juga meliputi konsep-konsep lain dalam
kehidupan, seperti sosial, politik, ekonomi, militer, pendidikan, dan hukum. Sekarang ini, umat Islam menghadapi ber-bagai teori konsep atau sistem (manhaj) yang di atasnya berdiri berbagai sistem kehidupan atau perilaku yang berseberangan bahkan menyim-pang jauh dari
Islam. Ada teori sosial, moral, po-litik, dan ekonomi. Ada juga filsafat pragmatis-me dan liberalisme. Ada juga beberapa macam sistem hukum dan perundang-undangan hasil buatan manusia. Dihadapkan semua itu, kita harus menge-tengahkan Islam dalam sebuah buku yang komprehensif dan menjelaskan pokok-pokok Islam serta manhajnya, dan pola-pola pemikirannya yang menjadi antitesis dari semua itu. Oleh ka-rena itu, diperlukan sebuah buku yang memba-has Islam secara luas, detail, dan komprehensif. Ustadz Said Hawwa menulis al-Islam untuk mewujudkan tujuan tersebut. Buku al-Islam merupakan lanjutan dari trilogi ushuluts tsalatsah: Allah Subhanahu wa Ta`aala, ar-Rasul, dan al-Islam. Dalam karyanya ini, Ustadz Said Hawwa membahas rukun-rukun Islam, dan manhaj-manhaj kehidupan dalam Islam, akhlak, sosial,
politik, ekonomi, militer, pendidikan, dan pengadilan. Selain itu, dibahas juga unsur-unsur yang menjadi penguat semua itu.
Al-Quran sempurna yang menjembatani antara dua kubu alam materi dan nonmateri, yang mengatur kehidupan alam dunia dan kebahagian di alam akhirat pun berada dalam pengasingan. Hingga akhirnya Allah Swt mengeluarkannya dari pengasingan dengan kemenangan revolusi Islam yang
membawa berkah atas jerih payah Imam Khomeini (semoga Allah merahmatinya). Di antara misi dakwah beliau di saat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah pada tahun 1365 H adalah memaparkan sejelas-jelasnya akan pentingnya peranan al-Quran di dalam tubuh kaum muslimin. Beliau
juga mengajak para filsuf, urafa, dan berbagai pakar dalam bidangnya untuk benar-benar konsekuen dengan al-Quran dan berusaha untuk meningkatkan pemahaman umat manusia akan keluasan dan ketidakterbatasan lautan ilmu al-Quran. Selain itu, beliau juga mengajak memopulerkan
serta mengembalikan al-Quran dari keterasingannya untuk menghancurkan tipu daya musuh-musuh Islam.
Pertama dan paling utama, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena pada kesempatan ini kami diberikan kesehatan, keselamatan, kenikmatan, dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan seminar nasional dan presentasi artikel ilmiah dari puluhan penulis dan
peneliti dari unsur dosen, mahasiswa sarjana maupun pascasarjana, guru, dan lain-lain yang diselenggarakan di STAINU Temanggung. Hari ini merupakan salah satu hari yang membahagiakan bagi pengurus Lembaga Bahasa STAINU Temanggung karena telah berhasil menyelenggarakan
kegiatan seminar nasional untuk mempresentasikan artikel-artikel ilmiah yang merujuk pada tema besar “Peran Akademisi di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 dalam Mengembangkan IPTEKS”. Kegiatan ini kami lakukan sebagai bentuk sumbangsih nyata pada bidang pendidikan
dan dijadikan sebagai sarana bagi para peneliti untuk memaparkan hasil penelitiannya serta sebagai forum diskusi ilmiah bagi para akademisi. Keberhasilan dalam menyelenggarakan kegiatan ini tidak terlepas dari jasa dan peran seluruh panitia, civitas akademika STAINU
Temanggung, partisipasi aktif para peserta dan penulis, pihak sponsor, serta semua pihak yang mendukung kegiatan dalam mengasah, mengasuh, mengasihi, dan melayani kami dengan baik dan tanpa pamrih. Sinergitas dan komitmen dalam bekerjasama memberikan semangat bagi semua
pihak dalam melaksanakan tugas. Kami menyadari bahwa capaian ini, bukanlah akhir. Bagi kami, ini menjadi awal dan modal dasar dalam berperan serta untuk ikut membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Ke depan, kita harus mampu bersaing dalam menghadapi
dinamika situasi kehidupan baik pada ranah lokal, regional, maupun global. Untuk mempersiapkan itu kami akan selalu meningkatkan kompetensi diri, salah satunya melalui pendidikan yang berkualitas. Dengan sepenuh hati, kami turut memohon doa agar Lembaga Bahasa STAINU
Temanggung dapat mempertahankan dan meneguhkan jati diri sebagai lembaga yang dapat memberikan manfaat dalam dunia pendidikan dan juga mampu terus konsisten berperan sebagai rumah literasi. Akhirnya, kami mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para
penulis. Semoga dengan terbitnya prosiding seminar nasional “Peran Akademisi di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 dalam Mengembangkan IPTEKS”, semakin meningkatkan semangat dalam berkarya, khususnya dalam menulis dan meneliti sehingga memberikan manfaat untuk
semua.
Buku yang pembahasannya menitikberatkan pada persoalan Tafsir Tematik ini diawali oleh ulasan tentang definisi tafsir dan perbedaannya dengan takwil. Lebih dari itu, penulis juga menguraikan tentang objek, tujuan, dan metode Tafsir Tematik. Tidak lupa pula, untuk
mengokohkan “citarasa” tafsir yang lebih “renyah”, buku ini juga menyajikan sejarah dan perkembangan Tafsir Maudhui pada masa Nabi Saw. Salah satu deferensiatif buku ini, disajikan pula bab khusus yang menjelaskan model penelitian Maudhu'i. Bab ini membahas seputar
hakikat, macam, dan langkah penelitian maudhui yang dapat menjadi tawaran penting bagi bagi akademisi, ulama, dan peneliti yang berkonsentrasi penuh untuk melakukan kajian Tafsir Al Qur'an. Bahkan, dilampirkan pula contoh bentuk penelitian Tafsir Maudhu'i dan “out line”
bagi calon peniliti kalangan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir strata satu (S1), strata dua (S2), dan Doktor (Dr).
Tafsir Salman
Ensiklopedia Al-Quran dan Hadis Per Tema; Ayat dan Hadis tentang Allah
Psy Ness The Sounds of The Hidden Ayat
AKTIVISME DUNIA MUSLIM MENCEGAH PERUBAHAN IKLIM DAN KEPUNAHAN LINGKUNGAN HIDUP
Ensiklopedia Al-Quran dan Hadis Per Tema; Ayat dan Hadis tentang Negeri, Kaum, dan Bangsa Manusia
Buku ini dibuka dengan sebuah prolog Menuju Pera-daban Utama: Perspektif H.O.S. Tjokroaminoto yang disampaikan oleh Ari Kamayanti dengan memberikan ulasan bagi kelima bab dan kelima pensyarah, yang ditutupnya dengan sebuah simpulan bahwa keberadaan dimensi-dimensi serta peleburannya untuk mencapai peradaban utama
dapat dipahamkan melalui pendidikan, akan tetapi di-perlukan sebuah struktur pemerintahan yang mampu mendukung terjadinya percepatan hijrah. Di semua dimensi kehidupan, kebijakan penguasa yang sadar/ me-nembah gusti adalah suatu keharusan. Diperlukan sebuah aksi konkrit yang harus mulai dilakukan untuk sebuah
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percepatan bagi peradaban dan masa depannya.
Buku ini coba meretas stereotip negatif tentang perempuan sebagai konco wingking (teman belakang); yang hanya berkutat pada urusan dapur, sumur, dan kasur; yang tugasnya hanya macak (berhias), manak (melahirkan), dan masak. Sebab ternyata dari balik sumur, dapur, dan sumur itulah, kaum perempuan mampu menggoyang
sejarah dunia. Di balik kesuksesan ataupun kehancuran kaum laki-laki, ada sosok perempuan di belakangnya. Adam tidak bisa menjomblo selamanya, apalagi ia ditahbiskan sebagai khalifah di bumi. Nabi Musa menjadi seorang nabi (selain ketetapan Allah) karena campur tangan ibunya dan istri Fir’aun. Keluarga Nuh dan Luth
diabadikan dalam al-Qur’an karena ada peran istri-istri mereka yang mbalelo (makar) terhadap perintah Allah. Yusuf menjadi seorang amir setelah dijebloskan ke penjara karena peran Zulaikha dan kawan-kawan perempuannya. Masih banyak lagi kisah tentang perempuan di dalam buku ini yang diabadikan oleh al-Qur’an. Tentu
saja dengan peran-peran yang berbeda pula. Diharapkan, kisah-kisah tentang perempuan luar biasa tersebut mampu menginspirasi kaum Hawa sebagai bekal hidup sebagai perempuan, sebagai istri, dan sebagai ibu dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selamat membaca!
Buku yang dihadapan para pembaca ini adalah merupakan salah satu upaya mengungkap keutamaan-keutamaan al-Qur’an yang terekan dalam beberapa riwa-yat hadits, tentunya kwalitas sanadnya bervariasi, antara shohih, hasan dan ada yang dho’if, namun kedho’ifan yang masuk bisa di tahsis, hal itu karena para ulama’ memperbolehkan mengenalkan hadits dhoif pada lengkap fadhoil A’mal. Buku ini ditulis karena keingintahuan penulis akan keutamaan-keutamaan Al-qur’an berikut surat-suratnya, juga sebagai motifasi bagi penulis dan kaum muslimin agar gemar membaca Al-qur’an, memahami kandungan dan mengenalkannya. Karena demikian itulah yang
akan mengantarkan kebahagiaan dubia dan akhirat. Juga sebagai informasi, bahwa banyak hadits-hadits maqbul yang mengeluarkan tentang keutamaan-keutama-an suarat-surat Al-qur’an, sehingga tidak perlu lagi meng-gunakan dasar-dasar hadits-hadits yang sangat dloif atau penyempalannya bahkan hadits maudlu’.
Filsafat Hukum Rasionalisme dan Spiritualisme
Indonesia 2030 menjawab novel ghost fleet
Metoda Praktis Penafsiran Alquran
Al-Islam
Pemikiran Pendidikan Muhammad Tholchah Hasan
AL FATHUN NAWA Jilid 2
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