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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sayyid Quthb menafsirkan, bahwa perang dalam al-Qur'ân itu tidak

menunjukkan bahwa agama Islam ini adalah agama kekrasan, agama yang

disebarkan dengan pedang. Agama Islam mempunyai batasan-batasan dan etika

dalam peperangan. Peperangan bertujuan hanya untuk menegakkan kalimat

tauhid, hanya untuk Allah, bukan untuk tujuan yang lain.

Konsep perang menurut Sayyid Quthb dalam kitab tafirnya Fi Zhilal Al-

Qur’ân dapat disimpulkan dalam pernyataan sebagai berikut : Pertama, tidak

ada kata-kata harakah difa’iyah (gerakan pertahanan), atau yang disebut oleh

orang zaman sekarang dengan perang defensive (membela diri atau bertahan)

dalam Islam, yang ada hanyalah difa’ anil insan (membebaskan manusia) dari

menyembah kepada sesama manusia, dengan tujuan hanya menghadapakan

penyembahan hanya kepada Allah saja. Kedua, negeri yang tidak bisa

ditegakkan syariat dan manhaj Allah, dan ketika orang-orang mukmin disiksa

disana karena akidahnya, dan di azab karena agamnya, maka itu dianakaman

sebagai “dar harb” (daerah perang). Kaum muslimin wajib memeranginya

demi menyelamatkan saudara muslim dari negeri zalim tersebut. Ketiga, bahwa
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perintah untuk berperang itu tidak hanya kepada masyarakat umum, akan tetapi

kepada setiap individu, sebagaimana Perintah ini ditujukan kepada Rasulullah

untuk berperang, meskipun hanya seorang diri, karena tanggung jawab jihad ini

adalah tanggung jawab pribadi Rasulullah, Keempat, perang dalam Islam

bukanlah seperti perang yang di gambarkan oleh orang-orang yang sentimen

terhadap Islam, peperangan dalam Islam tidaklah membabi buta dan tidak ada

etika. Justru Islamlah yang membawa etika yang baru pertama kali di kenal

oleh manusia dalam peperangan. Kelima, Sayyid Quthb membangkitkan

kesadaran untuk melihat kepada sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal, yaitu

akhirat, dan mereka dimotivasi untuk menjual dunia dan membeli akhirat,

menang atau mati syahid !. Ketika seorang muslim keluar untuk berperang di

jalan Allah, dengan maksud untuk menjunjung tinggi  kalimat Allah dan

memantapkan manhaj-Nya dalam kehidupan, lalu dia terbunuh, maka dia

menjadi syahid, dan akan mendapatkan kedudukan sebagai syuhada di sisi

Allah. Keenam, Islam adalah milik Allah. Kaidah ini adalah universal, dan

setiap orng bebas memegang prinsip ini, apakah dia mau menerima atau

menolak, terserah kepada keinginannya, tetapi ia tidak membuat perlawanan

atau memeranginya. Apabila ada orang yang melakukan hal tersebut, maka

Islam boleh memeranginya, membunuhnya, atau paling tidak membuat mereka

menyatakan ketundukannya.
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B. Saran

Penulis dengan penuh kesadaran mengakui bahwa penelitian yang

dilakukan ini masih jauh dari kesempurnaan, sebab masih banyak

kekurangan data atau ketidaktelitian yang belum sempat digarap oleh

penulis. Tentu hal tersebut menjadi sebuah kekurangan. Kekurangan ini bisa

disebabkan pembacaaan penuis yang masih kurang terhadap sekian literatur

Islam.

Untuk melengkapi kekurangan dan kelemahan dalam penelitian ini,

maka sangat dianjurkan bagi para akademisi untuk mengembangkan telaah

sejarah serta tafsir-tafsir yang kaya literatur dari beragagm sudut.


