
Merajut hari esok yang lebih baik melalui anyaman ayat-ayat Allah merupakan pangkal 

tolak berlabuhnya penulisan tafsir Al-Quran yang digarap oleh LSI (Lembaga Studi 

Islam) Unisba.  Secercah harapan membersit dari karya ini untuk memancarkan 

cahaya terindah yang bisa mengurai makna kehidupan penuh rahmat.     

Turunnya Al-Quran tidak untuk mengucilkan diri dari kehidupan, kesulitan-kesulitan 

dan gejolak-gejolaknya. Tidak pula untuk menenggelamkan ilmu pengetahuan beserta 

para ahlinya. Justru Al-Quran diturunkan sebagai hidayah, yaitu: tuntunan, petunjuk 

dan pembimbing ke jalan kebenaran,  serta merespons berbagai persoalan yang 

dihadapi umat manusia. Upaya untuk menjadikan Al-Quran agar terpahami dengan 

baik pesan dan tuntunannya adalah dengan menyusun tafsirnya. Tafsir yang disusun 

oleh Unisba merupakan usaha untuk memadukan antara pola penafsiran standar, 

menggunakan kaidah-kaidah penafsiran yang dipersyaratkan oleh para ulama tafsir, 

kemudian dipadukan dengan kontribusi keilmuan yang dibangun dari multi disiplin 

ilmu yang dituangkan pada catatan kaki. Hal ini dimaksudkan agar kajian tafsir yang 

bersifat  Qurâniyyah bertautan dengan kajian yang bersifat Kauniyyah. Oleh karena 

itu, diharapkan dari tafsir ini akan muncul warna baru yang bermanfaat bagi 

pengembangan pemahaman ayat-ayat Al-Quran yang bersifat kontekstual.   

Tafsir Al-Quran ini diusahakan supaya dapat menghasilkan Tafsir Al-Quran yang 

komprehensif dan mudah dipahami oleh masyarakat secara umum. Selanjutnya, 

diharapkan dapat memperkaya khazanah tafsir-tafsir yang sudah ada dan membantu 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat saat ini. 
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