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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peperangan selalu menjadi sejarah terburuk bagi kehidupan manusia.

Peperangan selalu saja menyisakan tangis dan dendam yang tidak berkesudahan,

lantaran disana terdapat jiwa, harta yang menajdi korban.

Dalam peradaban manusia peperangan menjadi salah satu peristiwa yang tidak

bisa dipungkiri, kondisi yang sama juga dihadapi pada masa awal Islam. Islam yang

sangat mencintai kedamaian, pada saat itu dipaksa oleh peradaban yang senang akan

peperangan, kaum yang tidak setuju dengan hadirnya Islam menempuh cara

peperangan yang mereka anggap sebagai solusi. Sehingga Islam sebagai pihak yang

sebenarnya tidak senang dengan peperangan terpaksa harus mengangkat senjata,

karena diserang dan dijajah harkat dan martabatnya. 1

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 190 yang berbunyi :

ِإنَّ اللََّه َال حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ ۚ◌ َوقَاتُِلوا ِيف َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َوَال تـَْعَتُدوا 

1 Tim baitul hikmah, ensiklopedia pengetahuan al-quran dan hadits, cet ke 2, (Jogjakarta : kamil
pustaka 2014), jilid 5, hal. 101.
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“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi)

janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai

orang-orang yang melampaui batas”2.

Sayyid Quthb menyebutkan bahwa ayat ini merupakan ayat pertama yang turun

dalam masalah perang. Orang-orang mukmin merasa bahwa izin dari Allah kepada

orang-orang mukmin yang diperangi oleh orang-orang kafir karena mereka telah

dizalimi. Diberikan isyarat kepada mereka untuk membela diri dari penganiyaan

setelah mereka tertahan dan tidak boleh melakukan pembelaan ketika mereka masih

berada di Mekah.3

Dikarenakan adanya kekhususan syari'ah Islam dengan adanya kewajiban

perang dan dikarenakan sejarah umat ini penuh dengan peperangan, khususnya

melawan pasukan Romawi, Mongol, Pasukan salib klasik dan modern, maka tidak

mengherankan jika syari'ah Islam dan kaum Muslimin menjadi sasaran tuduhan dari

kalangan non-Muslim -- khususnya kaum orientalis -- yang menulis tentang institusi

jihad. Tuduhan paling populer dalam hal ini adalah bahwa Islam disiarkan dengan

kekuatan pedang: pedang jihad Islam, yang dengan meminjam kata-kata Mac Donald,

D.B (1863-1942), "penyebaran Islam dengan pedang adalah kewajiban kolektif bagi

semua Muslim".4

Franklin Graham yang menggantikan ayahanya (Bill Graham) memimpin

Evangelistic Association, menyatakan Islam agama perang, dan ia mendesak umat

2 Departemen agama, RI, Al-Baqarah [2]:190
3 Sayyid QUthb, Tafsir fi Zhilal al-Qur’an , (Jakarta: Gema Insani Press : 2005) Jild 1, hal. 220.
4 Muhammad 'Imarah, Perang Terminologi Islam versus Barat, Jakarta: Robbani Press, 1998, hal. 131.
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Nasrani mengkonversi setiap Muslim agar menjadi penganut Kristen. “Pendapat saya

tidak berubah. Islam tidak pernah dibajak kelompok radikal, karena apa yang kita

lihat, itulah Islam,”5

Tragedi 11 September 2001 yakni dengan runtuhnya gedung pencakar langit

WTC menyebabkan islam tertuduh sebagai agama yang menyebarkan kekerasan dan

terorisme di dunia.6 Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa kekerasan yang di

atas namakan sebagai jihad dalam Islam demi tegaknya agama Allah yakni agama

Islam.

Mereka mencantumkan peristiwa-peristiwa penaklukkan  dan peperangan Islam

untuk menguatkan opini tersebut. Akibatnya banyak orang-orang non-muslim

menjadi antipati dengan agama yang menebarkan kedamaian ini dan umat Islam yang

lemah iman dan minus perbekalan ilmiahnya merasa malu dan menyesali rekam jejak

sejarah agamanya sendiri.7

Gelombang sentimen negatif terhadap Islam dan muslim akhir-akhir ini

menggiring opini publik seolah agama sejalan dengan kekerasan. Upaya ini juga

menghasilkan tuduhan tak masuk akal terhadap Al Quran.

Sayyid quthb, seorang syahid di kalangan aktifis gerakan islam di mesir

menyebutkan bahwa orang-orang yang merasa berat untuk berjihad (berperang), tidak

lain karena di dalam akidahnya terdapat penyakit dan di dalam imannya terdapat

5 http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/12/07/ng6vqe-tokoh-evangelis-
islam-agama-perang (diakses tanggal 09 Januari 2017)
6 Yusuf Qardhawi, Fiqih Jihad, alih Bahasa Irfan Maulana Hakim dkk, cet. ke-1 (Bandung: Mizan,
2010), hlm. xlvi
7 https://kisahmuslim.com/4293-apakah-islam-disebarkan-dengan-perang.html (diakses tanggal 4
Januari 2017)
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keraguan, dan ketika mati termasuk dalm kelompok orang-orang yang di dalam

akidahnya terdapat nifaq.8

Perang adalah perang karena Allah, bukan untuk tujuan lain yang sudah dikenal

manusia dalam peperangan-peperangan yang panjang itu. Perang bukan untuk meraih

kehormatan dan kedudukan yang tinggi di muka bumi, bukan untuk mendapatkan

rampasan dan hasil, bukan untuk merebut pasar dan mendapatkan bahan-bahan

mentah, perang dalam Islam hanya untuk menjunjung tinggi kalimat (agama) Allah di

muka bumi, memantapkan manhaj-Nya, dan melindungi kaum mukmin dari orang-

orang yang memfitnahnya agar murtad dari agamnya.9

Pengaruh pemikiran haraki sayyid qutb tidak hanya sebatas di Mesir, tetapi

telah sampai ke Turki, iran, Afghanistan, Pakistan, india dan Indonesia. Pengaruh

besar pemikiran Sayyid Qutb terhadap berkembangnya islam garis keras mendorong

Karen Amstrong menganggap Sayyid Qutb sebagai pendiri fundamentalisme dan

radikalisme Sunni.

Citra buruk yang ditujukan kepada Sayyid Qutb semakin diperkuat oleh media

masa Barat. Seorang kolomnus Amerika, Paul Berman, dalam New York Time

Magazine, menobatkan Sayyid Qutb sebagai Filsuf teroris Islam.10

Bahkan, John. L. Esposito secara eksplisit menyatakan bahwa Sayyid Qutb

adalah Godfather dan martir radikalisme Islam modern yang sangat mempengaruhi

pemikiran militant Osama Bin Laden.11

8 Sayyid QUthb, Tafsir fi Zhilal al-Qur’an , (Jakarta: Gema Insani Press : 2005) Jild 1, hal 165
9 Sayyid QUthb, Tafsir fi Zhilal al-Qur’an , (Jakarta: Gema Insani Press : 2005) Jild 1, hal 223
10 http://www.nytimes.com/2003/03/23/magazine/the-philosopher-of-islamic-terror.html?src=pm.
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Karen Armstrong dengan tegas menyebutkan bahwa Usamah bin Ladin adalah

salah seorang yang terinspirasi oleh terminology Sayyid Quthb. Dalam tulisannya

tersebut, Karen Armstrong menggambarkan seorang Quthb sebagai sosok yang

menyusun dan membangun ideology perang terhadap masa jahiliyah abad 21.12

Tak hanya Karen Armstrong yang berkomentar sadis tentang Sayyid Quthb.

Paul Berman, salah seorang penulis terkemuka yang lain bahkan menobatkan Sayyid

Quthb sebagai filosof para teroris Islam. Dalam tulisannya yang panjang berjudul The

Philoshoper of Islamic Terror di The New York Times akhir maret 2003, Paul

Berman menyebut posisi Sayyid Quthb dalam gerakan fundamentalis sama persis

seperti Karl Marx dalam komunisme.13

Akan tetatapi, Herry Nurdi mengatakan bahwa Sayyid quthb adalah hero yang

sesungguhnya dalam sejarah pergerakan Islam Internasional. Pandangannya yang

visioner tentang peradaban Barat dan Islam, kini menemui faktanya.14

Jihad terkadang juga dimaknai oleh beberapa kelompok atau idividu sebagai

perang, dan tidak jarang juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwa jihad itu

tidak sama dengan perang, jihad lebih umum dari perang.

Bagi kebanyakan umat islam, jihad adalah ajaran fundamental, dan

implementasi ajaran ini dalam bentuk yang dikenal perang dan pertempuran suci.

Bahkan, mati karena ajaran ini merupakan mati syahid. Seseorang yang mati syahid

11 John. L. Esposito, Unholy War:Terror in the Name of Islam, (New York: Oxford University Press,
2002 ) hal. 56.
12 Herry nurdi, perjalanan meminang bidadari,(Jakarta:Lingkar pena kreativa,2011) hal 73.
13 Ibid, hal 73
14,Ibid, hal 70.
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akan masuk surge tanpa diadili. Tak heran, jika umat islam berlomba-lomba

menjalankan ajaran ini.15

Sebagian ulama dan tokoh juga memberikan komentar tentang hal itu, ulama

madzhab Hanafi mengartikan jihad sebagai dakwah kepada agama Islam dan perang

melawan orang yang tidak mau menerima dakwah, baik dengan harta maupun dengan

jiwa. Berbeda faham dengan ulama madzhab Hanafi, ulama madzhab Syafi’i

mendefinisikan jihad hanya sebagai perang melawan orang kafir untuk kemenangan

Islam.16

Benarkah Sayyid quthb seperti yang digambarkan oleh Karen Armstrong dalam

bukunya? Benarkah karya-karya Sayyid Quth seperti tafsir Fi Zilal Al-Quran,

ma’alim fii at Thariq, dan karya lain adalah sebuah panduan menuju fundamentalisme

dan radikalisme Islam? Yang jelas, Sayyid Quthb adalah seorang yang melampaui

zamannya. Bagaimana tidak, tahun 1952, saat dunia masih didominasi dua kekuatan

besar, Amerika dan Uni Soviet, Sayyid Quthb telah menulis sebuah prediksi yang

kini tengan dijalani oleh Muslim dan dunia Islam sebagai realita.

Menurut Sayyid Quthb, benturan-benturan itu terjadi karena peradaban Barat

yang diwakili oleh Amerika tak menghendaki Islam muncul sebagai penerang dunia.

Islam yang dikehendaki Amerika adalah Islam yang mampu menghancurkan

komunisme. “amerika dan sekutunya saat ini sedang memperhatikan Islam. Mereka

memerlukan kekuatan Islam untuk memerangi komunisme di Timur Tengah setelah

15 Moh. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili, Dari Jihad Menuju Ijtihad, (Jakarta:LSIP,2004), hal. 1
16 Nuim Hidayat, Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema
Insani Press, 2005), hal. 55.
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mereka memerangi Islam Sembilan abad lebih dalam Perang Salib” ujar Sayyid

Quthb.

Sayyid Quthb mengatakan : “ Islam yang diinginkan Amerika dan sekutunya

bukan Islam yang menentang penjajahan, bukan Islam yang melawan kediktatoran,

tapi Islam yang menentang Komunisme saja. Amerika menginginkan Islam yang

bersifat Amerika”.17

Dalam al-quran, ada beberapa kata yang bermakna perang : harbun, ba;tsun,

jihad, dan qital. Didalam penelitian ini, penulis membatasi hanya pada kata qital dan

yang sewazan dengannya, yang terdapat  pada 46 ayat dalam 16 surat.

Dan apakah benar Sayyid Quthb adalah seorang teroris? Apakah Sayyid Quthb

pantas disebut sebagai Godfather dan martir radikalisme Islam modern? Kalau saja

mereka mau menyelaminya lebih dalam, sungguh akan jelas bagi mereka kesalahan

mereka, dan kebenaran Sayyid Quthb.18

Dari latar belakang singkat yang penulis sampaikan inilah, penulis merasa perlu

untuk mengkaji lagi lebih mendalam tentang konsep perang di dalam al-Qur’an

menurut pandangan Sayyid Quthb didalam tafsirnya, dengan judul “Konsep Perang

Dalam Al-Quran Prspektif Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Quran”.

17 Loc. cit, h. 80
18 Abduh Zlfidar Akaha, Siapa Teroris? Siapa Khawarij?, hal. 326
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B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

1) Batasan ayat

Dalam al-Qura’an kata yang berarti perang memiliki banyak

redaksi, diantaranya adalah : harbun, Allah menyebutkannya sebanyak 6

kali dalam al-Qur’an, dalam 6 ayat, 5 surat 19, ba;tsun, Allah

menyebutkannya sebanyak 5 kali dalam al-Qur’an, dalam 5 ayat, 5 surat 20,

jihad, Allah menyebutkannya sebanyak 2 kali dalam al-Qur’an, dalam 2

surat, 2 ayat 21, dan qital, Allah menyebutkannya sebanyak 65 kali

dalam al-Qur’an, dalam 46 ayat, 16 surat22, dengan rincian : (قاتل) 1 kali,

(قاتلكم) 1 kali, (قاتلوا) 3 kali, (قاتلوكم) 3 kali, (تقاتل) 1 kali, (تقاتلوا) 2 kali,

(تقاتلونھم) 1 kali, (تقاتلوھم) 1 kali, (نقاتل) 1 kali, (یقاتل) 1 kali, (یقاتلوا) 1 kali,

(یقاتلوكم) 4 kali, (یقاتلون) 4 kali, (یقاتلونكم) 4 kali, (قاتل) 1 kali, (قاتال) 1 kali,

(قاتلوا) 9 kali, (قاتلوھم) 3 kali, (قوتلتم) 1 kali, (قوتلوا) 1 kali, (یقاتلون) 1 kali,

(اقتتلوا) 1 kali, (القتال) 12 kali, (قتاال) 1 kali.

Adapun dalam penelitian ini penulis membatasi kajian hanya

pada kata qital dan yang sewazan dengannya saja.

19 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Mu’jam al-mufahraz lialfaazhil quranul karim, daarul kutub al-
mishriyyah, 1945, hal 196.
20 Ibid, hal 113.
21 Ibid, hal 183.
22 Ibid, hal 533-536.
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2) Batasan Mufassir

Adapun yang menjadi alasan kenapa penulis memilih pemikiran

Sayyid Quthb tentang perang adalah karena beliau merupakan sosok

ulama, dan pemimpin kaum muslimin terkemuka yang mampu

membangkitkan kembali pemikiran dan perasaan umat yang telah lama

terkubur dalam ketakutan sehingga dapat memproduksi kembali

berbagai inspirasi, ide dan gagasan yang berbobot melalui karya-karya

ilmiah beliau. Dan salah satu karyanya yang membuat dirinya syahid di

tiang gantungan dan membuat gentar para musuh-musuhnya adalah

Tafsir Fi Dzilalil Qur’an.

2. Rumusan Masalah

1) Bagaimana penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat perang dalam

al-qur’an?

2) Bagaimanakah konsep perang dalam islam menurut Sayyid Quthb

dalam tafsirnya fi zhilal al-quran ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

1) Mengetahui penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat perang dalam

al-qur’an.

2) Mengetahui konsep perang dalam islam menurut sayyid quthb dalam

tafsirnya fi zhilal al-quran.
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2. Kegunaan Penelitian

Adapun  hasil  penelitian  ini  diharapkan  akan  memberikan

manfaat kepada  semua  pihak,  baik  kalangan  akademisi  maupun  umat

Islam pada umumnya.  Secara  spesifik  hasil  penelitian  ini  diharapkan

dapat  bermanfaat dalam hal-hal berikut:

1) Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Sayyid Quthb dalam

memahami ayat-ayat perang dalam al-Qur’an.

2) Untuk membantah adanya tanggapan, isu, bahkan fitnah yang

dituduhkan kepada islam dengan menyebut agama islam sebagai agama

teroris dan agama kekerasan.

3) Sebagai kontribusi untuk meningkatkan kembali minat kaum muslimin

dalam mengembangkan keilmuan Islam khususnya di bidang tafsir.

4) Untuk mengembangkan wawasan dan kreatifitas penulis dalam bidang

penelitian.

5) Untuk mendapatkan gelar Master Hukum (MH) pada program studi

Hukum Keluarga konsentrasi tafsir hadis Program Pasca Sarjana UIN

Suska Riau.


