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ABSTRAK

Budak merupakan orang yang tidak memiliki kemerdekaan dalam kehidupannya atau
orang yang bernasib sebagai benda yang di perjualbelikan bagaikan barang
dagangan. Mereka diperlakukan layaknya binatang. Sedangakan dalam al-Qur’an
budak disebut sebagai hamba sahaya. Sejarah mencatat bahwa budak sudah ada
sebelum Islam datang. Setelah datangnya Islam, Islam melarang seluruh bentuk
praktik perbudakan yang terkandung di dalamnya hanya berupa seruan
memerintahkan untuk memerdekakannya. Islam tidak membedakan warna kulit dan
suku, semua sama derajatnya dihadapan Allah swt. Islam tidak membenarkan
perbudakan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusian. Masalah inilah
yang melatar belakangi penelitian ini sehingga penulis merumuskan dua rumusan
masalah yaitu bagaimana penafsiran perbudakan menurut Sayyid Quṭb dalam Tafsir
Fī Ẓilāl al-Qur’ān dan bagaimana cara pembebasan budak menurut Sayyid Quṭb
dalam Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu metode mauḍū’i (tematik), yaitu metode yang menghimpun ayat-ayat al-
Qur’an yang mempunyai maksud yang sama. Penelitian ini penulis menggunakan
penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan data dengan
cara penelaahan literatur baik yang berasal dari kitab-kitab, buku, jurnal, artikel dan
bahan bacaan lainnya yang mendukung pembahasan ini. Data primer yang penulis
gunakan adalah Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān. Sedangkan untuk data sekundernya penulis
menggunakan beberapa literatur lain meliputi buku-buku, jurnal, maupun karya
ilmiah lainnya yang berkaitan dengan perbudakan. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa penafsiran perbudakan dalam Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān adalah suatu persoalan
perbudakan seluruhnya merupakan persoalan darurat (keterpaksaan) yang
kontemporer bahwasanya kondisi darurat yang memperbolehkan perbudakan dalam
peperangan seperti hal nya memperboleh menikah dengan wanita budak. Perbudakan
dalam pandangan Sayyid Quṭb adalah budak yang diperoleh sebagai tawanan di
dalam perang fī sabīlillah, hanya dengan perang inilah satu-satunya di akui dalam
Islam. Sedangkan cara pembebasan budak menurut Sayyid Quṭb dalam Tafsir Fī
Ẓilāl al-Qur’ān adalah menetapkan kemerdekaan budak berbagai jenis kafarat seperti
memerdekakan budak sebelum menggauli istri yang di haramkan kepada dirinya
melalui zhihar, dan membebaskannya dengan menggunakan harta apapun yang
dimaksud hasilnya sama.
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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini
berpedoman pada transliterasi Ali ‘Audah* dengan keterangan sebagai berikut:

Arab Transliterasi Arab Transliterasi
ا Tidak disimbolkan ط Ṭ (titik di bawah)
ب B ظ Ẓ (titik di bawah)
ت T ع ‘
ث Th غ Gh
ج J ف F
ح Ḥ (titik di bawah) ق Q
خ Kh ك K
د D ل L
ذ Dh م M
ر R ن N
ز Z و W
س S ه H
ش Sy ء `
ص Ṣ (titik di bawah) ي Y
ض Ḍ (titik di bawah)

Cacatan :

1. Vokal Tunggal
 َ◌ (fathah) = a misalnya, حدث ditulis hadatha
 ِ◌ (kasrah) = i misalnya, قیل ditulis qila
 ُ◌ (dammah) = u misalnya, روي ditulis ruwiya

2. Vokal Rangkap
fathah) (ي) dan ya ) = ay, misalnya, ھریرة ditulis Hurayrah
fathah) (و) dan waw) = aw, misalnya,توحید ditulis tauhid

3. Vokal panjang
fathah) (ا) dan alif) = ā, (a dengan garis diatas) misalnya, برھان ditulis
burhān
kasrah) (ي) dan ya) = ī, (i dengan garis diatas) misalnya, توفیق ditulis taufīq
dammah) (و) dan waw) = ū, (u dengan garis diatas) misalnya, معقول ditulis
ma’qūl

4. Ta` Marbutah (ة)

*Ali Audah, Konkordansi al-Qur’an, Panduan dalam Mencari Ayat Qur’an, Cet. II, (Jakarta:
Litera Antar nusa, 1997), xiv.
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Ta` Marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah,
transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة االولى = al-falsafat al-ūlā. Sementara
ta` marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h),
misalnya: ditulisتفافت الفالسفة Tahāfut al-Falāsifah. دلیل االنایة ditulis Dalīl al-
`ināyah. مناھج االدلة ditulis Manāhij al-Adillah.

5. Syaddah (tasydid)
Syaddah yang dalamtulisan Arab dilambangkan dengan lambing  ّ◌, dalam
transliterasi dilambangkan dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya
إسالمیة ditulis islāmiyyah.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال
transliterasinya adalah al, misalnya: النفس ditulis al-nafs, dan الكشف ditulis al-
kasyf.

7. Hamzah (ء)
Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan
(`), misalnya: مالئكة ditulis malā`ikah, جزئ ditulis juz`i. Adapun hamzah yang
terletak diawal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi
alif, misalnya: اختراع ditulis ikhtira`.

Modifikasi

Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus,
bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

B. SINGKATAN

swt : subḥānahu wa ta’āla

saw : Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

QS. : Quran Surat.

as : ‘alaihi salam

Cet : Cetakan

Terj : Terjemah

t.t : tanpa tempat terbit

t.p : tanpa penerbit

t.th : tanpa tahun terbit
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pengawasan dan rahmat-Nya. Salawat dan salam penulis kirimkan kepangkuan 

baginda Rasulullah saw yang telah membawa umatnya ke jalan yang terang 

benderang dengan cahaya ilmu. 
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yang telah memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini, menasehati, memberikan 

arahan dan masukan-masukan yang baik serta tiada lelah berdoa. 
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juga mengucapkan terimakasih kepada para penguji. 
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang Masalah

Budak merupakan hamba sahaya yang kehidupan dikuasai oleh majikannya,

artinya dia tidak memiliki kemerdekaan dalam kehidupannya. Budak dianggap bukan

hanya sebagai pembantu rumah tangga dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang

diinginkan oleh majikannya baik pekerjaan berat maupun ringan, bahkan harus

melayani patuh dan tunduk kepada majikan sekalipun harus mengorbankan dirinya.

Jika dilihat dari segi sejarah bahwa budak sudah ada sebelum Islam datang,

kemudian setelah Islam datang memerintahkan untuk memerdekakannya.1

Sebelum Islam datang kehidupannya sangat memprihatinkan, karena

kehidupannya diperlakukan sesuai dengan kehendak para majikannya. Budak harus

patuh dan taat pada majikan, sekalipun budak itu harus menanggung kematian.

Setelah datangnya Islam, Islam melarang seluruh bentuk praktik perbudakan.2

Karena dalam Islam Allah menganggap semua derajat manusia itu sama, laki-laki

maupun perempuan, orang dewasa maupun anak kecil, orang kuat ataupun orang

lemah bahkan orang yang lemah pun harus senantiasa dilindungi oleh yang lebih

kuat.

Perbudakan di zaman sekarang ini masih tetap eksis dan dalam  beberapa

kondisi lebih parah  lagi dari perbudakan sebelum datangnya Islam.

Memperjualbelikan anak dan perempuan juga sangat marak terjadi yang merupakan

1Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van
Hoeve,1996), 222.

2Syauqi Abu Khalil, Islam Menjawab Tuduhan, Terj. Nasruddin Ibn Atha’ Cet. 1, (Jakarta
Timur: Pustaka al-Kautsar, 2006), 182.



modus pelengkap dari perbudakan di zaman modern. Istri mantan presiden Amerika

Serikat Bill Clinton mengatakan bahwa sampai hari ini diperkirakan masih ada 27

juta orang menjadi korban trafficking yang merupakan perbudakan modern.

Tindakan yang dilakukan majikan terhadap pembantu rumah tangganya dengan

mengadakan pemukulan, penyetrikaan bagian badan, menggunting lidah dan kadang

sampai kepada tindakan  pembunuhan juga merampas kebebasan. Perlakuan seorang

majikan kepada pembantu rumah tangga dengan menyekapnya di kamar sempit, di

ruang tertutup yang tidak sesuai dengan syarat-syarat kesehatan dan mempekerjakan

mereka secara paksa, malah sampai berujung pada kematian semua itu adalah modus

perbudakan di zaman modern yang banyak terjadi. Organisasi Buruh Internasional

(ILO) memperkirakan, hampir 21 juta orang menjadi korban kerja paksa. Jumlah

tertinggi perbudakan adalah India yang menembus angka hampir 14 juta orang.

Sebagian besar karena eksploitasi di India sendiri. Perampasan hak buruh atau

pembantu rumah tangga yang dilakukan oleh majikan sangat  marak terjadi, keluhan

buruh yang tidak mendapat  upah setelah bekerja bertahun-tahun  sangat banyak,

demikian juga mempekerjakan buruh dengan gaji yang jauh di bawah standar. Semua

itu merupakan modus perbudakan di zaman modern.3

Seharusnya mereka diperlakukan seperti manusia yang bebas dengan menjaga

kehormatan dan kemuliaannya, dimana Islam mengharamkan untuk memukulnya,

membunuhnya, sebagaimana dilarang pula merendahkan, mencaci, dan

diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya.

3Ahmad Sayuti Anshari Nasution, “Perbudakan dalam Hukum Islam”, dalam Jurnal Ahkam,
Nomor 1, (2015), 101.



Dalam al-Qur’an tidak terdapat satu teks pun yang membolehkan perbudakan

yang terkadung di dalamnya hanya berupa seruan untuk memerdekakan budak,

dalam Sunnah pun tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw

memperbudak seorang tawanan diantara para tawanan, tapi beliau justru

membebaskan budak-budak di Mekkah, budak-budak Bani Mushthaliq, dan budak-

budak Hunanin. Dulu mereka menjadikan sebagai tawanan sebagai budak atas dasar

kaidah interaksi sosial secara berimbang, namun mereka tidak memperkenankan

perbudakan dalam bentuk apapun, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam

syariat-syariat ilahiyah dan hukum positif. Mereka hanya membatasinya dalam

perang yang ilegal dan diumumkan dari kaum muslimin melawan musuh mereka

yang kafir, mereka menghapus segala bentuk perbudakan yang lain, dan

memandangnya sebagai larangan berdasarkan syariat serta tidak diperkenankan

dalam keadaan apapun. Meskipun Islam telah mempersempit ruang-ruang

perbudakan dan membatasinya, namun dari sisi lain Islam tetap memperlakukan

budak-budak yang masih ada dengan perlakuan yang mulia dan membuka pintu-

pintu pembebasan seluas-luasnya bagi mereka.4 Islam benar-benar memuliakan

budak, memperlakukan mereka dengan baik, dan menaruh kepedulian yang luhur

terhadap mereka. Islam tidak menjadikan mereka sebagai objek penghinaan tidak

pula pelecehan. Sebagaimana firman Allah swt:

4Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah 5, Cet. 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 94-95.



                         
                          
   

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan
sesuatu apa pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat,
anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, dan
teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh,
Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-
banggakan diri.5 (QS.  al-Nisā: 36).

Sesudah ada petunjuk dari Allah swt dan Rasul-Nya, justru menjadi  bukti

bahwa Islam datang untuk menghapuskan tradisi-tradisi buruk itu serta merupakan

bentuk belas kasih Islam kepada seorang budak. Cukuplah Allah saja yang

memberikan penjelasan kepada kita dengan perantara nabi-Nya, bahwa hamba

sahaya adalah saudara kita, dari sinilah kita mengetahui bahwa mengejek budak

adalah termasuk durhaka kepada Allah swt sebaliknya, berbuat baik terhadapnya

merupakan amal ibadah yang paling utama.

Tatkala fajar Islam bersinar, Islam mempersempit ruang lingkup perbudakan,

menghapuskan banyak dari macam bentuknya mendorong manusia untuk

memerdekakan budak  dengan berbagai macam anjuran yang kuat, dan membukakan

pintu yang luas bagi jalan penghapusan perbudakan di seluruh dunia. Memerdekakan

budak merupakan suatu ibadah pendekatan diri kepada Allah Azza Wa Jalla yang

sangat disukai.6 Sebagaimana firman Allah swt:

           
5Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha

Putra, 1989), 109.
6Al-‘Allahman  Muhammad Bin ‘Abddurahman Ad-Dimasyiq, Fiqh Empat Mazhab,

(Jeddah: t.p, t.th), 505.



Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, dan tahukah kamu
apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan perbudakan
(hamba sahaya).7(QS. al-Balad 11-13).

M. Quraish Shihab dalam Kitabnya Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan

Keserasian al-Qur’an menyebutkan bahwa hamba sahaya adalah manusia yang

diperjualbelikan, atau ditawan oleh musuh, maupun yang hilang kebebasannya akibat

penganiayaan.8

Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitabnya Tafsir al-Munīr, Aqidah, Syariah,

Manhaj menyebutkan bahwa hamba sahaya yaitu membantu kaum budak untuk

mendapat kemerdekaan, membantu para tawanan dengan membayar tebusan harta,

karena perbudakan dan penawanan bentuk penghambaan, penistaan, dan perampasan

kemerdekaan. Agama Islam mendambakan pemerdekaan sesama manusia,

mengharapkan pembebasan dari kekang (dengan membayar harta) dan sarana

maknawi (dengan kedudukan dan perantaran), serta menginginkan pembebasan

tawanan akibat perang dengan pertukaran tawanan atau penebusan harta.9

Sejarah mencatat perbudakan sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun

silam, hal itu bisa dijumpai dikalangan masyarakat bangsa-bangsa kuno di muka

bumi seperti bangsa Mesir, China, India, Yunani, dan Romawi, juga disebut dalam

kitab-kitab Samawi seperti Taurat dan Injil. Hajar ibunya Nabi Ismail as awalnya

adalah seorang hamba sahaya yang dihadiahkan oleh raja Mesir kepada Sarah istri

7Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya . . . , 894.
8M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, (Jakarta:

Lentera Hati, 2002),Vol 1, 391.
9Wahbah  Az-Zuhaili, Tafsir al-Munīr, Aqidah, Syariah, Manhaj, Cet 1, Terj. Abdul Hayyie

al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jilid 1, 137.



Nabi Ibrahim as Sarah pun menghadiahkannya kepada suaminya. Nabi Ibrahim as

yang kemudian beliau menikahi dan melahirkan seorang anak yaitu Nabi Ismail as.10

Salah satu konflik yang ditemui dalam masyarakat adalah kejahatan

perdagangan manusia (human trafficking) secara sederhana trafficking dipahami

sebagai perdagangan manusia lebih khusus lagi perdagangan perempuan dan anak,

karena perempuan dan anak dalam kenyataannya adalah kelompok yang paling

terhadap tindak kejahatan. Oleh banyak orang trafficking disebut sebagai cara baru

sistem perbudakan atau perbudakan modern.11

Tidak jarang anak-anak dibawah umur yang menjadi korban disuruh oleh

orang tuanya sendiri untuk kerja di kota atau diluar negeri atau bahkan secara

sukarela orang tua memberikan anaknya untuk diperjualbelikan, tidak ada pilihan

lain, karena sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi dari kampung halaman.

Agama ini telah menyelamatkan perbudakan dari kezhaliman, musibah, bencana dan

cobaan. Allah swt telah mengatur hak-hak perbudakan dan hukum hukumannya

terhadap orang-orang Islam yang bukan budak. Allah swt telah memberikan petunjuk

terhadap budak dan mengatur hubungan traksaksi budak dengan yang lain.

Berdasarkan dari fenomena diatas, penulis ingin mengkaji bagaimana

pandangan Sayyid Quṭb dalam Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān terhadap perbudakan yang

diperoleh sebagai tawanan di dalam perang fi sabīlillah dengan menganalisis

pendapat-pendapat Sayyid Quṭb yang berhubungan dengan ayat-ayat perbudakan.

10Abu Bakar Jabir El-Jazair, Minhajul Muslīm, Terj. Andi Subarkah, (Solo: Insan Kamil,
2008), 915.

11Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama, Cet.
1, (Medan: Perdana Publishing, 2016), 29-30.



Sehingga kajian ini penulis angkat dengan judul “Perbudakan Menurut Sayyid Quṭb

dalam Tafsir Fī Ẓīlal al-Qur’ān”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, skripsi ini akan mencoba membahas lebih lanjut

mengenai pertanyaan mendasar yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana penafsiran Sayyid Quṭb tentang perbudakan dalam Tafsir Fī Ẓīlal al-

Qur’ān?

2. Bagaimana cara pembebasan budak menurut Sayyid Quṭb dalam Tafsir Fī Ẓilāl

al-Qur’ān?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan

dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penafsiran Sayyid Quṭb tentang perbudakan dalam Tafsir Fī-

Ẓīlal al-Qur’ān.

2. Untuk mengetahui cara pembebasan budak menurut Sayyid Quṭb dalam Tafsir

Fī Ẓilāl al-Qur’ān?

D. Penjelasan Istilah

1. Perbudakan

Budak adalah hamba, abdi. Budak belian merupakan orang yang dibeli dan

dijadikan budak. Sedangkan perbudakan adalah proses dan cara perbuatan

membudak atau membudakkan.12 Ketika Islam datang, perbudakan telah menjadi

sistem yang diakui diseluruh dunia dan bahkan menjadi bagian dari kegiatan

12Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat
bahasa, 2008), 225.



ekonomi dan sosial yang berkembang pada waktu itu.

2. Sayyid Quṭb

Asy-Syahid Sayyid Quṭb dilahirkan pada tahun 1906 di kampung Musyah,

Kota Asyut, Mesir. Ia dibesarkan didalam sebuah keluarga yang menitik beratkan

ajaran Islam dan mencintai al-Qur’an. Ia telah bergelar hafizh sebelum berumur

sepuluh tahun. Ia kuliah di Darul ‘Ulum didalam bidang pengkajian ilmu Islam dan

Sastra Arab. Ia memperoleh gelar sarjana muda pendidikan pada tahun 1933.13

3. Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān

Kitab tersebut merupakan sebuah tafsir sempurna tentang kehidupan di

bawah sinar al-Qur’an dan petunjuk Islam. Kitabnya terdiri atas delapan jilid besar

dan telah mengalami cetak ulang beberapa kali hanya dalam beberapa tahun saja,

karena mendapat sambutan baik dari orang-orang terpelajar, dan kekayaan

intelektual sosial besar yang diperlukan oleh setiap muslim masa kini.14

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian yang berfungsi menunjukkan penelitian-

penelitian atau karya-karya lain yang telah dahulu dikerjakan yang sesuai dengan

penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari kajian pustaka ini agar tidak ada

duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada.

Beberapa hasil penelitian digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam

penelitian ini sebagai pertimbangan keaslian penelitian. Penulis menemukan

beberapa hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan

13Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān (Di Bawah Naungan al-Qur’an), Cet. 1, Terj. As’ad
Yasin,  (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Jilid 1, 406.

14Manna’ Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an, diterjemahkan dari bahasa Arab oleh
Mudzakir, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 521.



dilakukan, diantaranya yaitu:

1. Skripsi M. Sofwan yang berjudul TRAFFICKING PEREMPUAN DALAM

HADIS (KAJIAN MA’ANIL HADITS) merupakan penelitian kualitatif library

research yang membahas tentang betapa manusia terutama perempuan dijadikan

komoditi perdagangan, seperti komoditi lain. Menggunakan pendekatan

hermeneutik hadits yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi. Menganalisis hadits-

hadits yang berkaitan dengan trafficking yang kemudian dianalisis dari segi

konteks historis mikro dan makro, guna menemukan makna secara tekstual dan

ide dasar yang terkandung.15

2. Skripsi Muh Rois Najahan yang berjudul PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

ISLAM (ANALISIS PASAL 17 UU NO.21 TAHUN 2007 TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG)

membahas tentang tindak hukum pidana terhadap perdagangan orang dan

bagaimana hukum Islam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana

perdagangan anak. Seberapa besar hukuman yang harus dilimpahkan kepada

pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif library

research. Menjelaskan tentang jarimah, unsur-unsur jarimah, pengertian

jarimah ta’zir, macam jarimah ta’zir dan hukuman jarimah ta’zir.16

3. Skripsi Putriningsih yang berjudul MUSTAD’AFIN DALAM AL-QUR’AN

(PENERAPAN HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN TERHADAP KASUS

15M. Shofwan, Trafficking Perempuan dalam Hadits (Kajian Ma’anil Hadist), Skripsi,
Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

16Muh Rois Najahan, Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana
Islam (Analisis Pasal 17 Uu N0. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang), Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, 2009.



TERTINDAS) membahas tentang bagaimana kedudukan orang-orang yang

tertindas dalam al-Qur’an. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif

library research. Menggunakan metode hermeneutikanya Fazlur Rahman

dengan mendahulukan prinsip moral al-Qur’an bukan teksnya. Tetapi tidak

meninggalkan teksnya sama sekali. Sumber informasi dalam hermeneutika

Rahman tidak berbatas hanya pada teks saja melainkan juga pada dunia teks,

dunia pengarang dan juga dunia pembaca. Dengan teorinya yang tersohor yaitu

double movement adalah kombinasi pola induksi dan deduksi. Meskipun skripsi

ini tidak ada istilah trafficking di dalamnya, namun obyek yang dibahas

bersangkutan dengan penelitian yang disusun penulis yaitu tentang mustadz’afin

(kaum tertindas), menurut penulis korban trafficking merupakan bagian dari

golongan tertindas tersebut.17

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, penulis belum menemukan pembahasan

dan kajian secara khusus yang mengkaji tentang Perbudakan Menurut Sayyid Quṭb

dalam Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān karena penelitian ini berbeda dengan penelitian

sebelumnya, penilitian ini menitik beratkan pada penafsiran Sayyid Quṭb dalam

Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān mengenai perbudakan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode mauḍū’i (tematik), yaitu

metode yang menghimpun ayat-ayat al-Qur’an yang mempunyai maksud yang sama,

dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah kemudian menyusun

17Putriningsih, Mustad’afin dalam al-Qur’an (Penerapan Hermeneutika Fazlur Rahman
Terhadap Kasus Tertindas), Skripsi, Semarang: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri
Walisongo, 2011.



berdasar kronologi serta sebab-sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Selanjutya

memberikan keterangan atau penjelasan serta mengambil kesimpulan.

Adapun langkah-langkah kerja metode Mauḍū’i yang ditempuh yaitu:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik/tema).

2. Melacak dan menghimpun masalah yang dibahas tersebut dengan menghimpun

ayat-ayat al-Qur’an yang membicarakannya.

3. Mempelajari ayat demi ayat yang mempelajari tentang tema yang dipilih sambil

memperhatikan sabab al-Nuzul-Nya.

4. Menyusun rututan ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan ayat-ayat sesuai dengan

masa turunnya, khususnya jika berkaitan dengan hukum, atau kronologi

kejadiannya jika berkaitan dengan kisah, sehingga tergambar peristiwanya dari

awal hingga akhir.

5. Memahami korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-

masing.

6. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, sistematis, dan utuh.

7. Melengkapi penjelasan ayat dengan hadits, riwayat sahabat, dan lain-lain yang

relevan bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin  sempurna

dan semakin jelas.

8. Setelah tergambar keseluruhan kandungan ayat-ayat yang dibahas, langkah

berikutnya adalah menghimpun masing-masing ayat pada kelompok uraian ayat

dengan menyisihkan yang telah terwakili, atau megompromikan antara yang

‘Am (umum) dan Khāsh (khusus), Mutlhaq dan Muqayyad, atau yang pada

lahirnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa



perbedaan atau pemaksaan sehingga lahir kata simpulan tentang pandangan al-

Qur’an menyagkut tema yang dibahas.18

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yakni semua

data-datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan yang

berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini akan sepenuhnya

didasarkan atas bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan pembahasan tentang

perbudakan maupun yang berhubungan dengan hal tersebut.

2. Sumber Data

Jenis penelitian ini berupa penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data

bersumber rujukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data

sekunder.

a. Sumber data primer.

Sumber data primer, dalam penulisan skripsi adalah kitab Tafsir Fī Ẓilāl al-

Qur’ān dan terjemahannya Karya Sayyid Quṭb. Penulis menggunakan terjemahan

sebagai data primer karena sangat minimnya kemampuan bahasa Arab yang dimiliki

penulis. Sedangkan kitab asli (berbahasa Arab), digunakan untuk mencocokkan

apabila ada kesalahan dalam kitab terjemahnya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data skunder mencakup beberapa literatur lain meliputi buku-buku,

jurnal, maupun karya ilmiah lain yang telah dipublikasikan yang berkaitan dengan

pembahasan tentang perbudakan digunakan sebagai literatur guna mendukung dan

18M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui
dalam Memahami al-Qur’an, (Tangerang: Lentera Hati, 2013),  389-390.



melengkapi analisis. Misalnya, dalam bab tiga yang berisi analisis terhadap

penafsiran Sayyid Quṭb tentang perbudakan dalam Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data berkenaan dengan topik tentang perbudakan

menurut Sayyid Quṭb dalam Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān, dan yang menjadi sumber

utama yaitu al-Qur’an dan Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān penulis menggunakan metode

mauḍū’i (tematik) yaitu metode menafsirkan ayat-ayat al-Qur’ann sesuai dengan

masalah yang telah ditetapkan, selanjutnya penulis menghimpun ayat berkenaan

dengan perbudakan dengan menggunakan mu’jam al-Mufahras li Alfaẓ al-Qur’an

dalam mencari ayat tentang perbudakan dengan kata kunci perbudakan, maka

langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah menghimpun semua ayat yang

berkaitan, kemudian dikaji dengan metode mauḍū’i yaitu mengemukakan penafsiran

ayat-ayat al-Qur’an yang ditulis oleh Sayyid Quṭb.

4. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul tersebut  kemudian penulis analisis dengan

menggunakan metode deskriftif yaitu teknik  analisis data dengan mendeskripsikan

sesuatu kemudian menganalisisnya berdasarkan sumber bacaan yang didapat. Teknik

penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku “Panduan Penulisan Skripsi

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry” yang diterbitkan oleh UIN Ar-

Raniry tahun 2013 dengan tujuan untuk mempermudah dalam teknik penulisan dan

keseragaman penulisan seluruh mahasiswa UIN Ar-Raniry.



G. Sistematika Pembahasan

Bab I, pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian  pustaka metode penelitian, dan

sistematika pembahasan.

Bab II, menguraikan  biografi Sayyid Quṭb serta karya-karyanya dan metode

corak dan tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān.

Bab III, sedangakan pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang

diperoleh dari hasil pencarian dari berbagai jenis referensi, dalam hal ini adalah data-

data atau informasi tentang penafsiran Sayyid Quṭb dan tentang cara pembebasan

budak menurut Sayyid Quṭb dalam Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān.

Bab IV, sebagai bab penutup yang terdiri dari beberapa kesimpulan dan hasil

telaah penelitian dan saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.
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BAB II

SAYYID QUṬB DAN TAFSIR FI ẒILĀL AL-QUR’ᾹN

A. Biografi dan Karya-Karyanya

Sayyid Quṭb nama lengkapnya Sayyid Quṭb Ibrahim Husain Syadzili yang

lahir di Musyah, provinsi Asiyuth, pesisir Mesir, 9 Oktober 1906. Pendidikan awal

ditempuhnya di Madrasah Ibtidaiyah di desanya tahun 1912, dan lulus tahun 1981.

Revolusi pada tahun 1919 dinegerinya membuat Sayyid Quṭb dinegerinya membuat

Sayyid Quṭb berhenti dari sekolah selama dua tahun. Terlahir sebagai anak kedua

dari empat bersaudara, sejak kecil kakak kandung dari pemikir Muhammad Sayyid

Quṭb ini telah dikenalkan dan dibesarkan dalam lingkungan dalam lingkungan

Islami. Sebagaimana tradisi kaum muslimin, sejak kecil Sayyid Quṭb dididik secara

ketat oleh kedua orang tuanya, hasilnya cukup bisa dibanggakan.1

Belum genap berusia 10 tahun, Quṭb telah hafal al-Qur’an. Kemampuannya

tersebut sesuai dengan harapan ibunya. Dalam buku hariannya, Tafsir al-Fanni fī al-

Qur’ān Quṭb menulis, “Harapan terbesar ibu adalah agar Allah berkenan membuka

pintu hatiku, hingga aku bisa menghafal al-Qur’an dan membacanya di hadapan ibu

dengan baik sekarang aku telah hafal dengan begitu aku telah menunaikan sabagian

harapan ibu”. Pendidikan menengah ditempuhnya di Kairo tahun 1920, lalu masuk

ke Madrasah Mauallimin al-Awaliyyah tahun 1922, kemudian melanjutkan ke

sekolah persiapan Darul ‘Ulum, 1925. Pada tahun 1929 Quṭb melanjutkan ke

1Herry Muhammad, dkk., Tokoh-Tokoh Islam yang Pengaruh Abad 20, Cet. 1, (Jakarta:
Gema Insani Press, 2006), 296-297.



Universitas Darul ‘Ulum dan lulus tahun 1933 dangan gelar Lisance (Lc) di bidang

bahasa.2

Sewaktu bekerja sebagai pengawas sekolah pada departemen pendidikan,

Sayyid Quṭb mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat untuk memperdalam

pengetahuannya di bidang pendidikan. Ia tinggal dua tahun di Amerika. Ia membagi

waktunya antara Wilson’s Teacher College di Washington, dengan Greeley College

di Colorado, dan Stanford University di California.3

Kemudian ia mengunjungi banyak kota-kota di Amerika Serikat serta sempat

pula berkunjung ke Inggris, Swiss, dan Italia. Hasil studi dan pengalamannya itu

meluaskan wawasan pemikirannya mengenai problema-problema sosial

kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh paham materialisme yang gersang akan

paham ketuhanan. Ketika kembali ke Mesir, ia semakin yakin bahwa Islamlah yang

sanggup menyelamatkan manusia dari paham materialisme, sehingga terlepas dari

cengkraman materi yang tak pernah terpuaskan.4

Sayyid Quṭb menentukan jalan hidupnya untuk menjadi mujahid dakwah

pada tahun 1947. Ia bergabung dengan jamaah Ikhwan Muslimin pada tahun 1951

setahun sesudah ia kembali dari Amerikat Serikat. Tak lama kemudian ia menjadi

salah satu tokoh Ikhwan yang cukup disegani. Empat tahun Setelah bergabung

dengan Ikhwan Quṭb bersama tokoh Ikhwan lainnya ditangkap, dengan tuduhan

bahwa organisasi ini berkomplot dan bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahannya

2Ibid.
3Abd, Djalil Ya’cob, Sosialisme dalam Islam Menurut Sayyid Quṭb, (Banda Aceh: Yayasan

Pena, 2012), 35-36.
4Ibid.



yang dipimpin oleh Jamal Abdul Nasser. Ia menjalani hidup di penjaran selama 9

tahun.5

Pada tahun 1964 ia Quṭb dibebaskan baru setahun menghirup udara bebas

akhirnya beliau kembali ditangkap bersama tiga saudaranya yakni Muhammad Quṭb,

Hamidah dan Aminah. Penangkapan ini juga dilakukan atas dasar pandangan

Presiden Jamal Abdul Nasser yang menganggap bahwa Ikhwan al-Muslimin

berkomplot untuk menjatuhkan dan membunuhnya.6

Akhir kehidupan Sayyid Quṭb gugur di tiang gantungan pada tanggal 20

Agustus 1966. Ia dikenal sebagai tokoh yang totalitas berjuang untuk agamanya,

menyerah seluruh hidupnya kepada Allah, seorang mukmin yang begitu kuat

keyakinannya.7 Semasa hidupnya Ia telah menulis lebih dari  20 buku, yang meliputi

berbagai bidang sastra, pendidikan, ekonomi. Adapun beberapa karya-karyanya

sebagai berikut:

1. At-Taswīr al- Fanni fī al-Qur’ān (Kairo: Dār al-Ma’ārif, 1945).

2. Seni Penggambaran dalam al-Qur’ān, diterjemahkan oleh Khadija Nasution

(Yogyakarta: Nur Cahaya, 1981).

3. Masyāhid al-Qiyāmāh fī al-Qur’ān (Kairo: Dār al-Ma’ārif, 1947) atau Hari

Akhir Menurut al-Qur’ān, diterjemahkan oleh Abdul Aziz (Jakarta:Pustaka

Firdaus, 1994).

5Herry Muhammad, dkk., Tokoh-Tokoh Islam yang Pengaruh Abad 20 . . . , 95.
6Muhammad Sa’id Mursi, Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah, Cet. 1, Terj.

Khoirul Amru Harahap, (t.tp: Pustaka al-Kautsar, 2017), 49.
7Abd Djalil Ya’cob, Sosialisme dalam Islam  . . . , 35.



4. Al-‘Adalah al-Ijtimāiyyah fī al-Islām (Kairo: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1948) atau

Keadilan Sosial dalam Islam, diterjemahkan oleh Afif Mohammad (Bandung:

Pustaka, 1994).

5. Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān. (Kairo: Dār al-Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, tanpa

tahun) atau Tafsir di Bawah Naungan al-Qur’ān, Juz I di terjemahkan oleh Bey

Arifin dan Jamaluddin Kafie (Surabaya:Bina Ilmu, 1982). Manhaj Hubungan

Sosial Muslim Non-Muslim, fī Ẓilāl, Juz IX, diterjemahkan oleh Abu Fahmi,

(Jakarta: Gema Insan Press, 1993). Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Sosial

dalam Kitab Tafsir fī Ẓilal al-Qur’ān, diterjemahkan oleh Muhammad Abbas

Aula, (Jakarta: Litera Antarnusa, 1987). Pada tahun 1996 Afif Mohammad telah

menyelesaikan penerjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, tetapi hingga hari
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Anak dari Desa.

20. Asywak (Kairo: Dār Sa’d Miṣr bi al-Fujalah, 1947) atau Duri-Duri.8

B. Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān

Kata Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān mempunyai makna “Di Bawah Naungan al-

Qur’an”. Tafsir ini memiliki sisi yang menarik karena ditulis semasa Sayyid Quṭb

mengalami kesengsaraan akibat tuduhan yang dilontarkan padanya sehingga ia harus

mendekam didalam penjara selama bertahun-tahun hingga berakhir dengan hukuman

gantung. Permainan politik zalim yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden

Jamal Abdul Nasser membuat Sayyid Quṭb harus menghadapi penyiksaan fisik yang

sangat kejam terhadap apa yang tidak pernah ia perbuat. Meskipun berada dalam

penderitaan yang berkepanjangan beliau tetap bersemangat dalam menghasilkan

berbagai karya tulis.

Keistimewaan yang terdapat pada kitab tafsir ini adalah karena kitab ini

termasuk dalam karya tafsir sempurna yang mencoba menjelaskan tentang hakikat

kehidupan di bawah bimbingan al-Qur’an. Bahkan kitab tafsir ini memiliki

kedudukan yang lebih tinggi di kalangan intelektual Islam karena karyanya

pemikiran dan gagasan yang termuat di dalamnya, terutama menyangkut masalah

sosial kemasyarakatn. Oleh karena itu, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān ini mutlak

diperlukan dalam kehidupan kaum Muslimin, khususnya di abad kontemporer.9

8Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān (Di Bawah Naungan al-Qur’an), Cet. 1, Terj. As’ad
Yasin, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 310.

9Mohammad Muzaffa Bin Osman, Konsep Hijrah dalam Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān, Skripsi,
Fakultas Ushuluddin, Uin Ar-Raniry, 2014.



Dalam muqaddimah tafsirnya, Sayyid Quṭb mengatakan bahwa hidup dalam

naungan al-Qur’an merupakan suatu kenikmatan yang tiada tara yakni sebuah

kenikmatan yang tidak dapat diketahui kecuali oleh orang yang telah mengalami dan

merasakan suatu kenikmatan yang mampu mengangkat umur, memberkati dan

mensucikannya. Sayyid Quṭb berpendapat demikian karena ia telah mengalami

kenikmatan hidup di bawah naungan al-Qur’an di mana sebelumnya ia tidak pernah

merasakannnya. Semua ini merupakan hasil dari cermin pemikiran dan perasaannya

selama beliau merasakan hidup di bawah naungan al-Qur’an, kemudian memberikan

pesan pada umat manusia bahwa kenikmatan hidup ini dapat diperoleh dengan cara

berpeganag teguh pada al-Qur’an.10

Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān bernuansa sastra yang kental selain dari konsep-

konsep dan motivasi pergerakan, selain itu berusaha membumikan al-Qur’an melalui

analogi-analogi yang terjadi pada masyarakat saat itu. Perjuangan dan pembebasan

dari segala tirani merupakan sesuatu yang sudah seharusnya dilakukan umat Islam.

Selain itu, ada satu pendekatan yang dilakukan Sayyid Quṭb dalam tafsirnya yakni

bagaimana sastra yang merupakan unsur mukjizat al-Qur’an mampu mempengaruhi

kaum muslimin dan memotivasinya untuk bangkit dan berjuang.11

Tafsir ini tergolong dalam bentuk tafsir bi al-ra’yi sehingga penulisannya

ditulis berdasarkan kajian yang mendalam terhadap al-Qur’an dan Sunnah di

samping bersandarkan pada kitab-kitab tafsir yang mu’tabar. Tidak hanya itu saja,

bahkan di dalam penafsirannya ia sama sekali tidak memasukkan perbincangan

tentang ilmu kalam, ilmu fiqh dan cerita-cerita israilliat. Kitab ini juga tidak

10Ibid. ,  15.
11Ibid. , 16.



menjelaskan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam bahasa Arab, melainkan suatu

tafsir yang lebih bersifat kontemporer yang dirangkum berdasarkan pada pendekatan

pengalaman beliau sendiri.12

Manna’ Khalil al-Qattan dalam bukunya Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an

menyatakan bahwa tokoh yang menemui syahid dalam membela aqidah ini telah

meninggalkan warisan pemikiran yang sangat bermutu, terutama kitab tafsirnya.

Beliau menambah bahwa kitab tafsir tersebut merupakan kekayaan intelektual sosial

yang diperlukan oleh setiap orang Islam masa kini.13

Subhi Ash-Shalih berpendapat bahwa tafsir karya Sayyid Quṭb dapat

membantu generasi kita menikmati seni sastra Arab yang sejernih-jernihnya dalam

al-Qur’an, agar mereka yang mempelajarinya dapat menyimpulkan intisari yang

terkandung di dalamnya. Seterusnya beliau menambah bahwa tujuan akhir Sayyid

Quṭb berkenaan dengan gaya bahasa al-Qur’an.14

Menurut Syahrough Akhavi, Sayyid Quṭb adalah seorang kritikus sastra,

novelis, pujangga, pemikir Islam Mesir paling masyhur pada abad ke-20 yang

kemasyhurannya melebihi pendiri Ikhwan al-Muslimin, Hasan al-Banna’ (1906-

1949). Dalam keseluruhan pendiriannya sebagai pemikir dan aktivis Islam, dia bisa

dibandingkan dengan Bediuzzaman Said Nursi di Turki (1873-1960), Abu A’la al-

12Ibid. , 16.
13Manna’ Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an, Terj Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka

Lintera Antarnusa, 2013), 522.
14Sri ‘Aliyah, “Kaedah-Kaedah Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān”, dalam Jurnal JIA, Nomor 2,

(2013), 27.



Maududi di Pakistan (1903-1979), Ali Syari’ati (19331977) dan Ayatullah Ruhullah

Al-Musavi Khomeini (1902-1989) di Iran.15

C. Metode Corak dan Sistematika Penafsiran

Adapun metode yang ditempuh dalam tafsirnya, pertama-tama beliau

datangkan suatu penjelasan umum pada muqadimah setiap surat, untuk mengaitkan

atau mempertemukan antara bagian-bagian, dan untuk menjelaskan tujuan serta

maksud umum surat tersebut. Sesudah itu, barulah beliau menafsirkan ayat dengan

mengetengahkan atsar shahih kalau ada, lalu mengemukakan penjelasan tentang

kajian-kajian kebahasaan secara singkat. Kemudian barulah beliau beralih kepada

soal lain yaitu membangkitkan kesadaran, meluruskan pemashaman serta mengaitkan

Islam dengan kehidupan.16

Adapun corak tafsirnya menggunakan metode tafsir Adābi al-Ijtima’ī yaitu

berusaha memahami al-Qur’an dengan cara mengemukakan ungkapan-ungkapan al-

Qur’an secara teliti dan menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh al-Qur’an

dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Ia berusaha menghubungkan nash-nash

al-Qur’an yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada

dan bermaksud membantu memecahkan segala persoalan yang dihadapi oleh umat

Islam.17 Secara garis besar digambarkan sistematika susunan Tafsir Fī Ẓilāl al-

Qur’ān adalah penafsiran ayat per ayat berurutan sesuai dengan susunan mushaf.

15M. Fajrul Munawir, “Relevansi Pemikiran Sayyid Quṭb tentang Tafsir Jahiliyah bagi
Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam Kontemporer”, dalam Jurnal Dakwah, Nomor 1,
(2011),81.

16Manna’ Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an . . . , 52.
17Abdul Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhūi Suatu Pengantar, Terj. Suryan A Jamrah

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 18.



Sayyid Quṭb memberikan penafsiran satu ayat secukupnya, baru kemudian

memberikan penjelasan ayat selanjutnya. Terlebih dahulu Sayyid Quṭb memberikan

muqadimah pada setiap surat dan menjelaskan pokok-pokok masalah dalam surat

yang bersangkutan dilihat dari segi tehnik penafsiran, yang menggambarkan pokok-

pokok masalah dalam setiap surat secara global, kemudian menyusun rincian ayat

per ayat menurut urutan ayat dan surat dalam mushaf, maka Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān

dapat digolongkan dalam tafsir yang menggunakan metode tahlili.18 Dalam

menafsirkan ayat-ayat panjang Sayyid Quṭb mengelompokkan sejumlah ayat sebagai

satu kesatuan, sesuai dengan kandungan pesan-pesannya. Uraian tiap kelompok di

akhiri dengan kesimpulan.

18Ibid. , 12.
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BAB III

PERBUDAKAN MENURUT SAYYID QUṬB DALAM TAFSIR FĪ ẒILĀL

AL-QUR’ᾹN

A. Pengertian Perbudakan

Budak menurut bahasa arab adalah ‘abd artinya menjadikannya sebagai

pembantu.1 Mengabdi, taat, merendahkan diri atau hamba yang dibeli dan dimiliki.

‘Abd juga diartikan sebagai “Hamba sahaya” atau “Budak”. Budak atau hamba

sahaya adalah orang yang berada dalam tawanan musuh yang penawannya dapat

berbuat semaunya kepadanya, atau orang yang bernasib bagaikan benda yang

diperjualbelikan. Ia tidak dapat menentukan apa yang hendak dilakukan, sebab ia

telah dikuasi oleh orang lain.2 Budak adalah manusia yang dimiliki oleh seorang

majikan dan tidak memiliki hak asasi manusia.3

Selain kata ‘abd, dalam bahasa Arab digunakan pula kata amat (hamba

perempuan), raqabah, jariyah, riqab, dan aimān. Istilah ‘abd atau ‘ibad

menunjukkan bahwa seluruh umat manusia di hadapan Allah swt adalah hamba

Allah yang tunduk, patuh, dan taat pada perintah dan larangan-Nya. ‘Abd dalam arti

semua umat manusia, baik Nabi maupun Rasul, berkewajiban tunduk dan patuh

menjalankan perintah Allah swt dan menjauhi larangan-Nya. Semua berkewajiban

1Loius Ma’luf, al-Munjid fī al-Lughah wa al-‘Ilam, Cet XVIII (Beirūt: Dār al-Musyariq,
1986), 483.

2M. Muchlas Abror, “Memberantas Perbudakan” dalam Jurnal Kalam, Nomor 96, (2011),
43.

3Abdillah F. Hasan, Ensiklopedi Lengkap Dunia Islam, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2011),
40.
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amar makruf (mengejar kebajikan), nahi mungkar (mencegah kemungkaran), dan

mengajak beriman kepada Allah swt.4 ‘Abd disebut juga dengan ‘ābit.

Menurut bahasa al-‘ābid artinya adalah budak. Hamba sahaya atau seseorang

yang kehilangan kemerdekaannya. Sedang ‘ābid menurut istilah adalah seorang yang

benar-benar pasrah dan tunduk kepada kehendak Allah, dari segi penggunaannya

kata ‘ābid digunakan al-Qur’an untuk menunjuk hamba-hamba-Nya yang

bergelimang dalam dosa.5

Seorang budak dipandang milik tuannya. Ia harus taat dan tunduk dalam

menjalankan tugas dan tanggung jawab apa pun yang dibebani pada dirinya. Segala

sesuatu mengenai budak belian.6 Budak belian merupakan orang yang dibeli dan

dijadikan budak sedangkan perbudakan adalah proses dan cara perbuatan membudak

atau membudakkan.7 Budak merupakan barang dagangan.8

Budak adalah tenaga kerja terlatih yang merupakan kekayaan andalan dalam

sistem ekonomi di Yunani dan Romawi sampai Abad ke-10 M. Budak-budak

tersebut diperlakukan layaknya binatang. Mereka tinggal bersama-sama di dalam

satu kandang, budak yang masih liar dirantai di lehernya baik di dalam kandang atau

ketika bekerja, dipaksa bekerja tanpa perhatian kesehatan dan kesejahteraan, bekerja

tanpa mengenal waktu istirahat dengan hanya diberi makanan dan minuman

penangkal mati saja, diperjualkan di pasar-pasar. Sementara budak wanita dapat

digunakan sebagai penghibur dan pemuas hawa nafsu. Budak laki-laki yang gagah

4Nina M. Armando, dkk., Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th), 11.
5Ahsin W. Al-Hafidz, Kamus Ilmu  al-Qur’an, (t.tp: Sinar Grafika Offset, 2005), 2.
6Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, ( t.tp: Balai Pustaka, t.th), 157.
7Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahas Indonesia, (Jakarta: Pusat

Bahasa, 2008), 225.
8Abi al-Fidā’ Ibn Katsīr al-Damasyqiy, Tafsir al-Qur’ān al-Azīm Muqaddimah al-Tahqid

(Kairo: Dār al-Taufiqiyyah li al-Turāts, 2009), 335.
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dapat diadu sesama budak dengan binatang buas sebagai bahan tontonan.9

Perbudakan merupakan fenomena umum dan telah berlangsung jauh sebelum Islam

datang.

Perbudakan modern (modern slavery) sebagai kondisi di mana seseorang

memperlakukan orang lain sebagi properti miliknya, sehingga kemerdekaan orang itu

terampas lalu di eksploitasi demi kepentingan orang yang melakukan praktik

perbudakan, dalam hal ini orang bisa di pekerjakan dan dibuang begitu saja seperti

barang rongsok.10

Sedangkan menurut Sayyid Quṭb budak adalah orang yang diselamatkan oleh

keadaan situasi ekonomi dari perbudakan, tetapi mereka merebut untuk menjadi

budak. Mereka saling berebut di pintu tuannya, berdesak-desakan dan memberikan

jasa bahkan mereka sendiri yang meminta diletakkan belenggu di tengkuknya dan

merantai kakinya, saling berebut dengan rasa bangga pula.11 Belenggu yang mereka

letakkan di tengkuknya, kaki yang merantai merupakan lencana kehormatan yang

sangat mereka banggakan karena baju perkhidmatan itu adalah pakaian yang paling

megah yang mereka dambakan. Mereka berlomba-lomba menyenangkan hati para

tuan mereka agar tuan itu jangan merasa tidak senang dan mengusir mereka dari

pekerjaan mereka.12

Budak juga orang yang melarikan diri dari kemerdekaan. Mereka takut akan

kemerdekaan karena kehormatan diri mereka rasa terlalu berat. Mereka memilih

9Ahmad Sayuti Anshari Nasution, “Perbudakan dalam Hukum Islam”, dalam Jurnal Ahkam
Nomor 1, (2015), 96.

10Muhammad Tisna Nugraha, “Perbudakan Modern (Modern Slavery) (Analisis Sejarah Dan
Pendidikan)”, dalam Jurnal al-Turāts, Nomor 1, (2015), 57.

11Sayyid Quṭb, Beberapa Studi tentang Islam, Terj. A. Rahman Zainuddin, (Media Da’wah:
Jakarta, 2001), 145.

12Ibid.
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untuk diperbudak dari pada dimerdekakan kalau mereka dilepaskan atau

dimerdekakan maka mereka akan tersesat dalam lautan kehidupan dan terlunta-lunta

dalam keramaian masyarakat.13

Mereka kembali mengetuk pintu penjara mereka, memohon kepada para

penjaga agar mereka sudi membukakan pintu kurungan itu sekali lagi, bila mereka

dihalau oleh seorang tuan, mereka mencari tuan yang lain, karena dalam jiwa mereka

terdapat kebutuhan mendekat untuk menjadi budak, karena mereka mempunyai

indera keenam atau ketujuh yaitu mereka mempunyai indera kehinaan dan mereka

meminta untuk diperbudak.14

Walaupun demikian masa depan adalah milik orang-orang yang bebas

merdeka, bukan milik para budak dan bukan pula milik tuan-tuan yang menginjak-

injak budak di bawah telapak kaki mereka. Masa depan adalah milik orang-orang

yang bebas, karena perjuangan seluruh umat manusia untuk kemerdekaan tidak akan

sia-sia saja, karena penjara-penjara budak yang telah diruntuhkan tidak akan dapat

berdiri lagi, dan karena rantai-rantai perbudakan yang telah dihancurkan tidak akan

disambung kembali. Islam sangat menganjurkan agar budak dibebaskan karena Islam

memandang pembedaan status hukum terhadap mereka adil.

Penulis menyimpulkan bahwa budak yang dimaksud Sayyid Quṭb adalah

orang yang meminta dirinya untuk diperbudak. Mereka berlomba-lomba dan saling

berebut di pintu tuannya, dengan suka rela mereka meminta diri untuk diletakkan

belenggu di tengkuknya dan merantai kakinya itu merupakan pakaian yang sangat

mereka banggakan. Mereka takut akan kemerdekaan atau kebebasan karena pada

13Ibid. , 146.
14Ibid.



58

dasarnya mereka orang yang di selamatkan oleh keadaan situasi ekonomi yang

merupakan suatu kehormatan diri bagi mereka. Maka dari itu mereka rasa terlalu

berat untuk bebas merdeka.

Dalam pandangan Islam, Islam melarang perdagangan manusia dan segala

bentuk yang menyimpang terhadap kemanusiaan Islam melarang adanya perbudakan.

Islam sangat jelas datang membawa pencerahan di samping mencegah dan

memberantas perbudakan. Islam juga membebaskan manusia dari perbudakan atau

melepaskan mereka dari segala hal yang membelenggu tidak membiarkan mereka

mendapat perlakuan keji dan hina serta sewenang-wenang karena dalam Islam, Allah

menggangap semua derajat manusia itu sama, laki-laki maupun perempuan, orang

dewasa maupun anak kecil, orang kuatmaupun orang lemah. Bahkan orang yang

lemah pun harus senantiasa dilindungi oleh yang lebih kuat.

Allah swt befirman:

                              
     

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami
angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari
yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk
yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (Q.S al-Isrā:
70).15

Islam datang sebagai penyelamat budak dari musibah, bencana dan

perlakuam sewenang-wenang. Allah swt telah mewasiatkan kepada kaum muslimin

15Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha
Putra, 1989), 394.
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untuk memperlakukan budak dengan baik dan menyetarakan mereka dalam berbagai

hak dan kewajiban hukum.16 Allah swt befirman:

                         
                          
   

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan
sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat,
anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh,
teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki.Sungguh,
Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-
banggakan diri. (Q.S al-Nisā: 36).17

Islam menyuruh untuk melakukan pembebasan terhadap perbudakan karena

prinsip Islam menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Manusia lahir dari rahim ibunya dalam keadaan bebas merdeka. Islam mengajarkan

persamaan derajat manusia dan yang membedakan hanya ketaqwaan saja, sehinggaa

al-Qur’an memuji budak hitam yang beriman dibandingkan dengan wanita cantik

tetapi kafir.

Secara umum fenomena perbudakan pada masa Islam terjadi bukan atas

justifikasi dari Islam, tetapi kelanjutan dari fenomena yang terjadi jauh sebelum

Islam. Perbudakan mengacu pada sistem sosial di suatu dimana segolongan manusia

merampas dan mengambil kepentingan golongan manusia lainnya.

16Ali Ahmad al-Jarjawi, Indahnya Syariat Islam, Terj. Faisal Saleh, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2006), 699.

17Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya . . . , 109.
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B. Penafsiran Perbudakan Menurut Sayyid Quṭb dalam Tafsir Fī Ẓilāl al-

Qur’ān

Dalam al-Qur’an disebutkan beberapa ayat yang bersangkutan dengan

perbudakan. Pertama yaitu mā malakat aimānukum, yang kedua riqāb, yang ketiga

raqabah, yang keempat abdun.

a. Kata mā malakat aimānukum terdapat 14 kali.18

1. QS. al-Nisā: 3

                   
            

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap ( hak-hak)
perempuan yatim(bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah perempuan
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, tetapi jika kamu khawatir
tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba
sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat
agar kamu tidak berbuat zalim.19

Sebab turunnnya ayat di atas dari Urwan bin az-Zubair, dia bertanya kepada

Aisyah tentang firmannya, “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya).”

‘Aisyah berkata, “Wahai keponakanku, anak yatim ini berada dalam perawatan

walinya, yang hartanya bergabung dengan harta walinya, lalu walinya tertarik

terhadap kecantikan dan hartanya. Kemudian walinya ingin mengawininya tanpa

berlaku adil dalam maharnya, maka memberikan kepadanya tidak seperti dia

memberikan kepada yang lainnya. Maka menikahi mereka terlarang, kecuali jika dia

18Muhammad Fuˋād ‘Abdal-Bāqy, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Qur’ān al-Karīm,
(Bairūt: Dār al-Fikr, 1992), 847.

19Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya. . . , 99.
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berlaku adil kepada mereka dalam menyempurnakan maharnya lalu mereka disuruh

untuk menikahi”.20

Sayyid Quṭb menafsirkan bahwa untuk nikahi atau tasarri menjadikannya

gundik hal tersebut tidak menetapkan batas tertentu. Pernikahan dan tasarri’

merupakan jalan dari sekian yang disyariatkan Islam untuk membebaskan budak.

Akan tetapi, masalah tassari ini kadang-kadang terasa janggal dalam hati bahwa

persoalan perbudakan seluruhnya adalah persoalan darurat (keterpaksaan)

bahwasanya kondisi darurat yang memperbolehkan perbudakan dalam peperangan

yang diumumkan oleh pemimpin muslim pelaksana syariat Allah adalah kondisi

yang memperbolehkan tasarri dengan wanita budak, karena kondisi wanita-wanita

muslimah yang merdeka dan selalu menjaga diri itu ketika dijadikan tawanan oleh

musuh adalah lebih buruk dari sistem tasarri ini.21

Pernikahan dengan wanita yatim sekiranya khawatir tidak dapat berlaku adil

terhadap hak-hak wanita yatim (bila kamu menikahinya), menikahi wanita-wanita

lain sebanyak dua, tiga, atau empat orang, menikahi seorang wanita saja jika kamu

khawatir tidak dapat berlaku adil, atau menikahi wanita-wanita budakmu “yang

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.22

2. QS. al-Nisā: 24-25

                    
                

20Muhammad Ali Ash-Shabuni, Ṣafwatut Tafasir, Cet 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001),
591.

21Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān (Di Bawah Naungan al-Qur’an),Terj. As’ad Yasin,
Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), Jilid 3, 281.

22Ibid. , 282.
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Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali
hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai
ketetapan Allah atas kamu, dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-
perempuan) yang demikian itu jika kami berusaha dengan hartamu untuk
menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu
dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu
kewajiban, tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling
merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha
bijaksana, dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk
menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi
perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah
mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain
(sama-sama keturunan Adam Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin
tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah
perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula)
perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila
mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan-
perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setelah setengah dari apa
(hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami).
(kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut
terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu
bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Bijaksana.23

Ayat tersebut turun sebagai penegasan hukum. Bahwa kaum muslimin

mendapatkan tawanan wanita yang mempunyai suami dari peperangan Auṭas.

Mereka tidak mau dicampuri oleh berhak terhadap tawanan itu. Diriwayatkan oleh

al-Ṭabari yang bersumber dari Ibnu Abbas turunnya ayat ini di waktu perang

23Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya . . . , 106-107.
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Humain, tatkala Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan dapat

tawanan beberapa wanita ahli kitab. Ketika akan dicampuri merekamenolak dengan

alasan bersuami, dan kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah saw, Rasul

menjawabnya berdasarkan ayat tersebut diatas.24

Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa Islam sangat mengutamakan nikah dengan

wanita merdeka kalau mampu. Hal itu disebakan wanita merdeka itu akan dijaga oleh

kemerdekaannya dan diajarinya bagaimana seharusnya ia memelihara

kehormatannya dan kehormatan suaminya. Maka mereka inilah yang dimaksud

dengan “muhshanat”. Bukan dalam pengertian sebagai wanita yang bersuami

sebagaimana yang diharamkan menikahinya, melainkan dalam pengertian wanita

merdeka yang terpelihara dengan kemerdekannya, keterhomatan hatinya, dan

keterjaminan kehidupannya karena wanita merdeka itu mempunyai keluarga, rumah,

harga diri, dan orang yang melindunginya dania sendiri juga takut tercela, punya

harga diri dan kebanggaan, sehingga enggan melakukan perzinaan dan perbuatan-

perbuatan yang hina. Semua ini tidak terdapat pada diri wanita budak. Maka dari itu

wanita budak bukanlah muhshanat.25

Islam menentukan bentuk yang diridhainya bagi hubungan antara lelaki

merdeka dan wanita budak, sebagaimana yang diridhainya sebelumya dalam

pernikahan dengan wanita merdeka. Pertama, harus beriman. Kedua, wajib

memberikan suatu pemberian kepada mereka bukan kepada majikannya karena ini

24Dahlan, dkk., Asbābun Nuzūl Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur’an,
(Bandung: diponegoro, 2000), 134-135.

25Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān, Jilid 2 . . . , 330.
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hak yang murni bagi mereka. Ketiga, pemberian ini harus dalam bentuk mas kawin

dan hubungan biologis dengannya dalam bentuk pernikahan.26

3. Q.S al-Nisā: 26

               
Allah hendak menerangkan (syariat-Nya) kepadamu, dan menunjukkan jalan-
jalan (kehidupan) orang yang sebelum kamu, dan menunjukkan jalan-jalan
(kehidupan) orang-orang sebelum kamu (para nabi dan orang-orang saleh)
dan Dia menerima taubatmu. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.27

Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa Allah sangat lemah lembut kepada hamba-

Nya, maka diterangkan-Nya kepada mereka hikmah pensyariatan yang dibuat-Nya

untuk mereka, dan ditunjukkan-Nya kepada kebaikan dan kemudahan di dalam

manhaj yang dikehendaki-Nya bagi kehidupan mereka, untuk menjelaskan kepada

mereka hikmah sesuatu yang disyariatkan-Nya untuk mereka, dan dikatakan kepada

mereka bahwasanya Dia hendak menjelaskan kepada mereka.28

4. Q.S al-Nahl: 71

               
        

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian kamu atas sebagian yang
lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau
memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki,
sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka
mengingkari nikmat Allah?.29

Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan tentang pengingkaran

atas nikmat Allah. Perbedaan kepemilikan rezeki ini dikembalikan kepada Allah

26Ibid.
27Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya . . . , 107.
28Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān, Jilid 2 . . . , 334.
29Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya . . . , 374.
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yang memberi keutamaan bagi sebagian manusia atas sebagian yang lain dalam

pembagian rezeki yang faktor tentu tunduk pada sunnatullah. Tak sedikit pun di

dalamnya terdapat sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan sia-sia. Bisa jadi sesorang

sebagai pemikir intelektual, dan berilmu. Tetapi, kemampuannya untuk meraih

rezeki dan mengembangkan ekonominya sangat terbatas karena memang ia

mempunyai keahlian di bidang-bidang yang lain. Sebaliknya, terkadang seseorang

tampak bodoh, kampungan, dan tak punya pengertian tapi ia memiliki kemampuan

untuk mendapatkan kekayaan dan mengembangkannnya.30

Fenomena tersebut sabagai realitas sosial di masyarakat Arab, sebagai solusi

untuk mengkritisi sebagian khufarat jahiliah yang mereka anut yaitu ketika mereka

memisahkan sebagian rezeki Allah yang diberikan kepada mereka lalu diberikan

kepada tuhan-tuhan bohongan mereka. Melalui ayat ini Allah menyatakan bahwa

sesungguhnya mereka itu tak akan mau memberikan sebagian saja dari harta mereka

kepada budak-budak yang mereka miliki (tradisi seperti ini sudah menjadi sebuah

realitas sosial sebelum datangnya Islam) agar antara tuan dan budak menjadi sama

kekayaannya.31

5. QS. al- Mu’minūn:5-6

                      


Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri
mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka
tidak tercela.32

30Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān, Jilid 4 . . . , 195-196.
31Ibid.
32Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya . . . , 475.
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Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa “Dan orang-orang yang menjaga

kemaluannya”, merupakan kesucian roh, rumah tangga, dan jamaah. Ia juga

merupakan penjagaan jiwa, keluarga, dan masyarakat, dengan menjaga kemaluan

dari penyimpangan seksual yang tidak halal. Dalam perkara perkawinan, tidak

menimbulkan kontroversi dan juga bantahan, karena ia telah menjadi institusi yang

dikenal. Ketika Islam datang institusi perbudakan telah menjadi masalah dunia.

Memperbudak para tawanan perang telah menjadi peraturan negara. Maka Islam

yang ketika itu menghadapi serangan-serangan dan perang-perang melawan

musuhnya yang menghadangnya dengan segala kekuatan materi, tidak mungkin

menghapus sistem perbudakan ini secara sepihak.33

Konsekuensi logis dari perlakuan yang sama yang dilakukan oleh musuh

terhadap tawanan bala tentara Islam, yaitu menjadikan para tawanan bala tentara

Islam sebagai budak. Diantara ketentuan perbudakan ini adalah tidak menaikkan

status tawanan-tawanan wanita itu sebagai istri-istri, hanya bercampur dengannya.

Kemudian Islam memberikan izin khusus bagi pemilik budak-budak itu karena

sebagai tawanan dalam perang, untuk mengaulinya hingga mereka bebas dengan

salah satu jalan yang dijadikan oleh ajaran Islam sebagai jalan untuk membebaskan

budak. Masalah perbudakan dalam perang merupakan perkara darurat yang temporer.

Ia merupakan tindakan darurat sebagai balasan dengan perlakuan yang sama

terhadap musuh pada saat seluruh dunia menganut sistem itu.34

33Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān, Jilid 4 . . . , 162.
34Ibid. , 163.
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6. QS. al-Nūr: 31

                   
               
           
               
                 
         

Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga
pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan
perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat, dan hendaklah mereka
menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan
perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka,
atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami
mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-
laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para
perempuansesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki,
atau para pelayan lelaki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap
perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan.
Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang
mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai
orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.35

Sebab turunnya ayat di atas berkenaan dengan seseorang yang berasal dari

Hadhramaut bahwa seseorang wanita memasang dua gelang perak dan mengenakan

batu kumala, lalu ia lewat di depan sekelompok orang yang dan ia menghentakkan

kakinya sehingga gelang kakinya membentur batu kumala dan mengeluarkan suara.36

Sayyid Quṭb menafsirkan bahwa ayat ini menerangkan tentang adab

pergaulan antara pria dan wanita. Jangan sampai para wanita yang beriman

35Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya . . . , 493.
36Jalaluddin As-Suyuthi, Sebab Turunnya Ayat-Ayat al-Qur’an, Terj. Abdul Hayyie, Cet. 1,

(Jakarta: Gema Insani, 2008), 405.
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melepaskan pandangan mereka yang kelaparan dan lirikan mereka yang menawan,

dengan maksud membangkitkan nafsu-nafsu yang tersembunyi di dada-dada lelaki.

Jangan sampai mereka menyerahkan kemaluannya melainkan dengan cara halal dan

baik yang dapat memenuhi hasrat nafsu dengan suasana yang bersih dan tidak

membuat anak-anak yang lahir darinya merasa malu terhadap masyarakat dan

kehidupan.37

Orang-orang yang dikecualikan adalah “atau budak-budak yang mereka

miliki” ada pendapat yang menyatakan bahwa budak-budak itu “yang wanita-wanita

saja”, ada juga yang berpendapat, “termasuk budak laki-laki juga, karena budak itu

biasanya tidak bernafsu kepada tuan wanitanya”. Menurut Sayyid Quṭb pendapat

pertama adalah lebih utama dipegang karena budak laki-laki itu juga manusia yang

syahwatnya menggelora seperti kebanyakan manusia lain, walaupun dia berada

dalam kondisi tertentu dalam beberapa waktu.38

7. QS. al-Nūr: 33

                   
                    
                     
   

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian
(diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan
budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah
kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan
pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang
dikaruniakan-Nya kepadamu, dan janganlah kamu paksa budak-budak

37Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān , Jilid 8 . . . , 234.
38Ibid. ,  236.
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wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini
kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi, dan Barang-
siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah maha
pengampun lagi maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa
itu.39

Sayyid Quṭb menjelaskan larangan memaksa budak-budak wanita dari

melacurkan diri untuk mendapatkan harta dunia yang murah, merupakan bagian dari

langkah al-Qur’an membersihkan lingkungan masyarakat Islamiah dan menutup

segala bentuk penyimpangan seksual karena keberadaan praktik pelacuran sangat

menggoda banyak orang dengan kemudahannya. Bila tidak ada praktik tersebut,

pastilah orang akan mencari cara yang bersih untuk memuaskan nafsunya.40

Sesungguhnya pemikirin seperti ini bisa memutarbalikkan sebab-sebab dan

nilai-nilai. Kecendrungan seksual harus dijaga tetap bersih dan bebas dari kekotoran

serta ditujukan untuk mengembangbiakkan generasi baru. Masyarakat harus

memperbaiki sistem ekonominya sehingga tiap-tiap individu berada dalam kondisi

yang memungkinkannya untuk menikah.41

8. QS. al-Nūr: 58

                         
                 
              
        

Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan
perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baliq (dewasa) di

39Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya . . . , 494.
40Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān, Jilid 8 . . . , 239.
41Ibid.
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antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan), yaitu
sebelum shalat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar) mu di
tengah hari, dan setelah salat Isya, (itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu.
Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu)
bagi kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah
menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha
Bijaksana.42

Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa telah dikemukakan terlebih dahulu dalam

surah ini tentang hukum-hukum meminta izin ketika akan masuk rumah. Para

pelayan dari budak dan anak-anak yang telah dapat membedakan  namun belum

balig, boleh masuk tanpa izin ke rumah kecuali dalam tiga waktu di mana biasanya

aurat sedang terbuka. Maka pada waktu-waktu tersebut mereka harus minta izin

terlebih dahulu.43

Tiga waktu itu dikhususkan tanpa waktu lainnya karena waktu-waktu itu

sangat rentan dengan terbukanya aurat. Allah tidak menetapkan kepada pelayan dari

budak dan anak-anak untuk meminta izin setiap waktu karena hal itu menyulitkan.

Pasalnya, mereka sering berlalu lalang keluar masuk rumah disebabkan umurnya

kecil dan pelayanan harus ditunaikan.44

9. ar-Rūm: 28

                 
                

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah (kamu rela
jika) ada di antara hamba-sahaya yang kamu miliki, menjadi sekutu
bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu,
sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu

42Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya . . . , 499.
43Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān, Jilid 8 . . . , 260.
44Ibid.
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takut mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikian
Kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.45

Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa Al-qur’an memberikan perumpaan bagi

orang yang mengambil sekutu selain Allah, yang merupakan makhluk Allah juga

seperti jin, malaikat-malaikat, patung, atau pepohonan. Sementara itu, mereka

menolak jika harta milik mereka dimiliki bersama oleh hamba sahaya mereka dengan

diri mereka dalam satu hal. Maka, perkara mereka itu tampak aneh. Hal ini

mengingat mereka menjadikan bagi allah sekutu dari hamba-Nya, padahal Dia adalah

satu-satunya sang pemberi rezeki. Sementara mereka menolak menjadikan para

hamba sahaya mereka sebagai sekutu mereka dalam masalah harta mereka. Padahal

harta mereka itu bukan dari ciptaan mereka, tapi dari rezeki Allah, ini adalah

paradoks yang amat aneh dalam pola pandang dan penilaian mereka.46

10. al-Ahzab: 50

                        
                       
                       
                   
   

Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu
yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau
miliki, termasuk apa yang engkau peperoleh dalam peperangan yang
dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari
saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki

45Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya . . . , 573-574.
46 Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān, Jilid 9 . . . , 142.
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bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak
perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari
saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamu, dan perempuan
mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin
menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang
mukmin. Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka
tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak
menjadi kesempitan bagimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha
Penyayang.47

Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa Ayat ini ditegaskan kehalalan bagi

Rasulullah untuk menikahi berbagai macam wanita yang disebutkan di dalamnya,

walaupun mereka lebih daripada empat orang, di mana hal itu diharamkan atas diri

selain Rasulullah. Wanita-wanita tersebut adalah wanita-wanita yang diberi mahar,

wanita-wanita budak yang didapatkan dari rampasan perang, anak-anak wanita dari

paman beliau dari garis bapak, anak-anak dari wanita dari bibi beliau dari garis

bapak, anak-anak wanita dari paman beliau dari garis ibu, anak-anak wanita dari bibi

beliu dari garis ibu, wanita-wanita yang ikut berhijrah dengan beliau sebagai

penghormatan bagi wanita-wanita yang telah berhijrah, dan wanita mukmin manapun

yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah kepada Rasulullah bila Rasulullah

ingin menikahinya.48

11. al-Ahzāb: 52

                
         

Tidak halal bagimu (Muhammad) menikahi perempuan-perempuan (lain)
setelah itu, dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang
lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-

47Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya . . . , 600.
48 Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān, Jilid 9 . . . , 282.
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perempuan (hamba sahaya) yang engkau miliki, dan Allah Maha Mengawasi
segala sesuatu.49

Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa Allah mengharamkan bagi beliau semua

wanita selain istri-istri yang telah berada dalam tanggungan beliau. Bukan hanya dari

segi  jumlah, namun menyangkut pula keharaman menganti istri-istri yang ada itu

dengan istri-istri yang lain. Namun, sebelum turun ayat tentang pengharaman itu pun

Rasulullah tidak pernah menambah istrinya atau mengganti mereka dengan istri baru.

Tidak ada pengecualian dan dispensasi sama sekali dalam hal itu. “kecuali wanita

wanita (hamba sahaya) yang kamu miliki. Jadi, hamba sahaya yang wanita

dihalalkan bagi beliau secara mutlak tanpa pengecualian.50

12. al-Ahzāb: 55

                    
             

Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan
bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak
laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan
mereka, perempuan-perempuan mereka (yang beriman) dan hamba sahaya
yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu (istri-istri Nabi) kepada Allah.
Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.51

Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa para mahram itulah yang dibolehkan bagi

wanita-wanita muslimah menampakkan perhiasan yang biasa tampak. Pendapat yang

lebih kuat mengenai ayat ini turun adalah bahwa perintah khusus kepada para istri

Rasululah dahulu. Setelah itu barulah perintah tersebut ditujukan secara umum

49Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya . . . , 601.
50Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān, Jilid 9 . . . , 284.
51Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya . . . , 602.
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kepada setiap wanita. Itulah pendapat yang lebih dekat dengan tabiat dan beban

syariat.52

13. QS. al-Ma’ārij: 30

             
Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka
miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.53

Sayyid Quṭb menjelaskan bahhwa ayat ini menerangkan tentang kesucian

pribadi dan masyarakat, karena Islam menghendaki masyarakat yang suci bersih,

indah, dan transparan. Hubungan biologis itu harus dilakukan berdasarkan prinsip

yang suci dan transparan untuk jangka panjang dengan sasaran jelas, yang

membangkitkan semangat untuk menunaikan tugas kemanusian dan sosial bukan

semata-mata memenuhi naluri kehidupan dan hasrat biologis.54

Al-Qur'an menetapkan hubungan biologis dengan istri dan budak, yang

diperoleh dengan jalan yang digunakan syara’ dan diakui Islam yaitu budak yang

diperoleh sebagai tawanan di dalam perang fī sabīlillah hanya dengan jalan

peperangan inilah satu-satunya yang diakui Islam.55

Dari penafsiran di atas dapat penulis analisis bahwa persoalan perbudakan

merupakan persoalan darurat (keterpaksaan) bahwasanya kondisi darurat yang

memperbolehkan perbudakan hanya dalam peperangan saja seperti halnya

memperbolehkan menikah dengan budak, para pelayan dari budak boleh masuk

52Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān, Jilid 9 . . . , 287.
53Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya . . . , 837.
54Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān, Jilid 12 . . . , 26-27.
55Ibid.
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tanpa izin ke dalam rumah, para mahram di bolehkan bagi wanita muslimah

menampakkan perhiasan yang biasa tampak.

C. Cara membebaskan budak menurut Sayyid Quṭb dalam Tafsir Fī Ẓilāl al-

Qur’ān

1. Kata riqāb terdapat 3 kali.56

a. QS. al-Baqarah: 177

                
                       
                   
                

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat,
tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari
akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi dan memberikan harta yang
dicintainya kepada kerabat anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang
yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan
hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang
yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam
kemalaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-
orang yang benar, dan mereka itulah oranng-orang yang bertakwa.57

Sebab turunya ayat Ibnu Jarir dan Ibnal-Mundzir meriwayatkan dari Qatadah,

dia berkata, “Kami diberi tahu bahwa seorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi

saw tentang kebajikan, maka Allah menurukan firman-Nya, “Kebajikan itu bukanlah

menghadapakan wajahmu ke arah timur dan ke barat”. Kemudian beliau memanggil

lelaki yang bertanya tadi dan beliau membacakannya. Ketika orang itu bersaksi dan

tidak ada tuhan selain Allah Muhammad adalah hamba dan utusuan-Nya, kewajiban

56Muhammad Fuˋād ‘Abdal-Bāqy, al-Mu’jam al-Mufahras . . . , 411.
57Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya . . . , 30.
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menunaikan ibadah-ibadah fardhu belum turun. Kemudian orang itu meninggal

dunia.58

Sayyid Quṭb menafsirkan bahwa menurut pendapat yang kuat, ayat di atas

berhubungan dengan masalah pemindahan arah kiblat beserta reaksi kaum Ahli

Kitab. Sesungguhnya kebajikan itu adalah pandangan hidup, perasan, amalan dan

perilaku, tidak cukup hanya menghadapkan wajah ke arah timur dan barat saja.

Adapun nilai “memerdekakan hamba sahaya (budak)” adalah mengangkat mereka

yang terjerumus kelembah perbudakan dan membantu mengembalikan

kehormatannya sebagaimana manusia, supaya mereka dapat membayar angsuran

kepada tuannya yang berjanji akan memerdekakannya setelah mereka membayar

kembali harganya (menebus dirinya).59

Islam mengakui kemerdekaan seorang hamba sahaya (budak) setelah ia

melunasi pembayaran dirinya yang terjual itu, dan sejak itu hak kemanusiaannya

harus dikembalikan kepadanya, ia boleh menentuan nasibnya sendiri. Maka dari itu,

disediakan cara bagi budak supaya dapat membebaskan diri dari perbudakan dengan

cara mereka ini diberi harta dan zakat yang dengan harta tersebut mereka segera

dapat memerdekakan dirinya.60

b. QS. al-Taubah: 60

                             
           

Sesungguhya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba

58Jalaluddin As-Suyuthi, Sebab Turunnya Ayat-Ayat al-Qur’an . . . , 66.
59Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān, Jilid 1 . . . , 190.
60Ibid.
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sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan
untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.
Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.61

Sayyid Quṭb menafsirkan bahwa orang pertama yang  berhak menerima zakat

adalah orang fakir dan miskin. “Dan untuk (memerdekakan) budak” ketika

perbudakan itu menjadi sistem dunia, yang berlaku seperti dalam perbudakan

terhadap para tawanan di antara kaum muslimin dan musuh-musuh mereka. Hal ini

zakat dapat difungsikan untuk membantu budak yang mengadakan perjanjian dengan

tuannya untuk memerdekakan diri dengan membayar sejumlah uang tertentu, atau

dengan cara membeli budak dengan uang zakat dengan sepengetahuan pemerintah

Islam, lantas memerdekakannya.62

c. QS. Muhammad: 4

                         
                     
         

Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir (di medan
perang), maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah
mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh
membebaskan mereka atau menerima tebusan, sampai perang selesai.
Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki niscaya Dia membinasakan
mereka, tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain, dan orang-orang
yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka.63

Sayyid Quṭb menafsirkan bahwa untuk seluruh kasus pada saat musuh-musuh

Islam menjadikan kaum muslimin yang ditawan sebagai budak karena itu, dalam

61Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya . . . , 264.
62Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān, Jilid 5 . . . , 370.
63Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya . . . , 731.
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kasus tertentu Rasulullah menjadikan tawanan sebagai tawanan dengan tawanan

muslim dan meminta tawanan ditebus dengan materi, maka dalam kasus-kasus

tertentu diterapkanlah perbudakan guna menghadapi masalah yang tidak dapat

dipecahkan kecuali dengan praktik demikian.

Jika tercapai kesepakatan di kalangan seluruh militer untuk meniadakan

perbudakan, maka Islam pun akan kembali ke satu-satunya prinsip yang positif, yaitu

“sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau meminta tebusan”, karena

hilangnya situasi yang menuntut adanya perbudakan. Perbudakan bukan suatu

keharusan, Perbudakan bukan salah satu prinsip Islam dalam memperlakukan

tawanan. Inilah pandangan yang terinspirasikan dari nash al-Qur’an yang jelas dan

dari pengkajian situasi, kondisi, dan berbagai kasus.64

2. Kata raqabah terdapat 6 kali.65

a. QS. al-Nisā: 92

                         
                
                           
             

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman
(yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh
seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan
seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang
diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka
(keluarga terbunuh) membebaskan pembayara. Jika dia (si terbunuh) dari
kaum yang memusuhinya, padahal dia orang yang beriman, maka (hendaklah
si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman, dan jika dia (si

64Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān, Jilid 10. . . , 349.
65Muhammad Fuˋād ‘Abd al-Bāqy, al-Mu’jam al-Mufahras . . . , 411.
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terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka
dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang
diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba
sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka
hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat
kepada Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.66

Ayat dia atas turun ketika al-Harits masuk Islam dan hijrah ke Madinah.

Ketika di Hirrah dia bertemu dia bertemu dengan Ayyasy yang mengira dia masih

musyrik maka Asyyasy pun membunuhnya. Kemudian Ayyasy mendatangi Nabi saw

memberi tahu beliau tentang hal itu lalu turunlah firman Allah, “Tidak patut bagi

seorang mukmin membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena

tersalah (tidak sengaja)”.67

Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa pembunuhan itu terjadi terhadap seorang

mukmin sedang keluarganya adalah orang yang memerangi Islam maka si pembunuh

wajib memerdekakan seorang budak yang beriman, untuk menggantikan jiwa si

mukmin yang terbunuhkan tetapi tidak boleh memberikan diat kepada keluarganya

yang memerangi Islam itu, karena dengan diyat itu akan dapat menunjang mereka

untuk memerangi kaum muslimin. Tidak ada tempat untuk menyenangkan hati

keluarga si terbunuh, karena mereka adalah memerangi dan memusuhi kaum

muslimin.68

b. QS. al-Maidah: 89

                    
                 

66Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya . . . , 122.
67Jalaluddin Ash-Suyuthi, Sebab Turunnya Ayat-Ayat al-Qur’an  . . . ,187.
68Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān, Jilid 2 . . . , 53.
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Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak
disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan
sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran
sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan
yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian
atau memerdekakan seorang seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak
mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah
kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu.
Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu
bersyukur (kepada-Nya).69

Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa ayat diatas menerangkan tentang jangan

mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Ayat ini mengandung hukum bahwa

Allah swt tidak menghukum kaum muslimin disebabkan sumpah yang tidak

dimaksudkan untuk bersumpah yang diucapkan oleh lidah tapi tidak disertai dengan

niat dan maksud bersumpah dengan hati (sumpah laghwu).70

Adapun sumpah yang disertai kesengajaan dan niat bersumpah (sumpah

ma’qudah) apabila dilanggar harus dibayar kafaratnya yaitu memberi makan sepuluh

orang miskin dengan makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kamu, atau

memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin dengan pakaian yang baik, atau

memerdekakan budak yang tidak di nashkan bahwa budak harus yang beriman, dan

berpuasa selama tiga hari tidak dinashkan harus berturut-turut.

69Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya . . . , 162.
70Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān, Jilid 2 . . . , 320.
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c. QS. al-Mujādilah: 3

              
      

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang
telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang
budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan
kepadamu, dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.71

Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa Allah menetapkan kemerdekaan budak

melalui berbagai jenis kaffarat, dan menetapkan berbagai sarana untuk

memerdekakan perbudakan yang ditimbulkan oleh sistem perang hingga waktu

tertentu dan berakhir dengan salah satu cara (kafarat). Salah satu pendapat yang

menegaskan bahwa “Mereka hendak menggauli istri yang diharamkan kepada

dirinya sendiri melalui zhihar” jadi, memerdekakan budak sebelum dia menggauli

istrinya.72

d. QS. al-Balad: 13

  
(yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya).73

Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa fakku raqabah adalah turut serta

membebaskannya, membebaskannya berarti memerdekakannya, dengan

menggunakan harta. Apapun yang dimaksud, maka hasilnya adalah sama.74

Dari penafsiran di atas dapat penulis analisis bahwa memerdekakan hamba

sahaya (budak) adalah mengangkat mereka yang terjerumus ke lembah perbudakan

71Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya . . . , 791.
72Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān, Jilid 12 . . . , 188.
73Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya . . . , 894.
74Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān, Jilid 12 . . . , 275.
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dan membantu mengembalikan kehormatannya sebagai manusia. Menetapkan

kemerdekaan budak berbagai jenis kafarat. Memerdekakan budak sebelum

menggauli istri yang di haramkan kepada dirinya melalui zhihar. Membebaskannya

dengan menggunakan hata apapun yang dimaksud hasilnya sama. Cara bagi budak

supaya dapat membebaskan diri dari perbudakan dengan cara budak tersebut diberi

harta yang dengan harta tersebut mereka segera dapat dimerdekakan. Orang yang

memerangi Islam wajib memerdekakan budak yang beriman untuk menggantikan

jiwa si mukmin yang terbunuh.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penafsiran Sayyid Quṭb dapat ditarik kesimpulan bahwa

persoalan perbudakan seluruhnya merupakan persoalan darurat (keterpaksaan)

bahwasanya kondisi darurat yang memperbolehkan perbudakan hanya dalam

peperangan saja seperti halnya memperbolehkan menikah dengan budak, para

pelayan dari budak boleh masuk tanpa izin ke dalam rumah, para mahram di

bolehkan bagi wanita muslimah menampakkan perhiasan yang biasa tampak.

Memerdekakan hamba sahaya (budak) adalah mengangkat mereka yang

terjerumus ke lembah perbudakan dan membantu mengembalikan kehormatannya

sebagai manusia. Menetapkan kemerdekaan budak berbagai jenis kafarat.

Memerdekakan budak sebelum menggauli istri yang di haramkan kepada dirinya

melalui zhihar. Membebaskannya dengan menggunakan hata apapun yang dimaksud

hasilnya adalah sama. Cara bagi budak supaya dapat membebaskan diri dari

perbudakan dengan cara budak tersebut diberi harta yang dengan harta tersebut

mereka segera dapat dimerdekakan. Orang yang memerangi Islam wajib

memerdekakan budak yang beriman untuk menggantikan jiwa si mukmin yang

terbunuh.
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Adapun saran yang hendak penulis sampaikan antara lain:

1. Hendaknya peneliti ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis sendiri.

Semoga dapat menambah pemahaman terhadap masalah perbudakan menurut

pandangan Sayyid Quṭb dalam tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’ān.

2. Penulis merasa apa yang dibahas dalam penelitian ini masih jauh dari

kesempurnaan. Semoga ada peneliti-peneliti lain yang meneliti pembahasan

masalah perbudakan yang terdapat dalam tafsir-tafsir lain. Penulis berharap agar

tulisan ini mendatangkan manfaat bagi seluruh pembaca, baik terhadap kalangan

umum maupun para mahasiswa khususnya.
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Abstrak: Budak merupakan orang yang tidak memiliki kemerdekaan dalam kehidupannya atau orang 

yang bernasib sebagai benda yang di perjualbelikan bagaikan barang dagangan. Mereka diperlakukan 

layaknya binatang. Sedangakan dalam al-Qur‟an budak disebut sebagai hamba sahaya. Sejarah 

mencatat bahwa budak sudah ada sebelum Islam datang. Setelah datangnya Islam, Islam melarang 

seluruh bentuk praktik perbudakan yang terkandung di dalamnya hanya berupa seruan memerintahkan 

untuk memerdekakannya. Islam  tidak membedakan warna kulit dan suku, semua sama derajatnya 

dihadapan Allah swt. Islam tidak membenarkan perbudakan yang merendahkan harkat dan martabat 

kemanusian. Masalah inilah yang melatar belakangi penelitian ini sehingga penulis merumuskan dua 

rumusan masalah yaitu bagaimana penafsiran perbudakan menurut Sayyid Quṭb dalam Tafsir Fī Ẓilāl 

al-Qur‟ān dan bagaimana cara pembebasan budak menurut Sayyid Quṭb dalam Tafsir Fī Ẓilāl al-

Qur‟ān. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode mauḍū‟i (tematik), yaitu 

metode yang menghimpun ayat-ayat al-Qur‟an yang mempunyai maksud yang sama. Penelitian ini 

penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan data 

dengan cara penelaahan literatur baik yang berasal dari kitab-kitab, buku, jurnal, artikel dan bahan 

bacaan lainnya yang mendukung pembahasan ini. Data primer yang penulis gunakan adalah Tafsir Fī 

Ẓilāl al-Qur‟ān. Sedangkan untuk data sekundernya penulis menggunakan beberapa literatur lain 

meliputi buku-buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan perbudakan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran perbudakan dalam Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur‟ān adalah 

suatu persoalan perbudakan seluruhnya merupakan persoalan darurat (keterpaksaan) yang 

kontemporer bahwasanya kondisi darurat yang memperbolehkan perbudakan dalam peperangan 

seperti hal nya memperboleh menikah dengan wanita budak. Perbudakan dalam pandangan Sayyid 

Quṭb adalah budak yang diperoleh sebagai tawanan di dalam perang fī sabīlillah, hanya dengan perang 

inilah satu-satunya di akui dalam Islam. Sedangkan cara pembebasan budak menurut Sayyid Quṭb 

dalam Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur‟ān adalah menetapkan kemerdekaan budak berbagai jenis kafarat seperti 

memerdekakan budak sebelum menggauli istri yang di haramkan kepada dirinya melalui zhihar, dan 

membebaskannya dengan menggunakan harta apapun yang dimaksud hasilnya sama. 

Keywoards: Perbudakan  

 

 

 

 

 

 



1. Pendahuluan 

 Budak merupakan hamba sahaya yang kehidupan dikuasai oleh majikannya, artinya dia tidak 

memiliki kemerdekaan dalam kehidupannya. Budak dianggap bukan hanya sebagai pembantu rumah 

tangga dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan oleh majikannya baik pekerjaan berat 

maupun ringan, bahkan harus melayani patuh dan tunduk kepada majikan sekalipun harus 

mengorbankan dirinya. Jika dilihat dari segi sejarah bahwa budak sudah ada sebelum Islam datang, 

kemudian setelah Islam datang memerintahkan untuk memerdekakannya.
1
 

 Sebelum Islam datang kehidupannya sangat memprihatinkan, karena kehidupannya 

diperlakukan sesuai dengan kehendak para majikannya. Budak harus patuh dan taat pada majikan, 

sekalipun budak itu harus menanggung kematian. Setelah datangnya Islam, Islam melarang seluruh 

bentuk praktik perbudakan.
2
 Karena dalam Islam Allah menganggap semua derajat manusia itu sama, 

laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak kecil, orang kuat ataupun orang lemah 

bahkan orang yang lemah pun harus senantiasa dilindungi oleh yang lebih kuat. 

  Perbudakan di zaman sekarang ini masih tetap eksis dan  dalam  beberapa kondisi lebih  parah  

lagi dari perbudakan sebelum datangnya Islam. Memperjualbelikan anak dan perempuan juga sangat 

marak terjadi yang merupakan modus pelengkap dari perbudakan di zaman modern. Istri mantan 

presiden Amerika Serikat Bill Clinton mengatakan bahwa sampai hari ini diperkirakan masih ada 27 

juta orang menjadi korban trafficking yang merupakan perbudakan modern. Tindakan yang dilakukan 

majikan terhadap pembantu rumah tangganya dengan mengadakan pemukulan, penyetrikaan bagian 

badan, menggunting lidah dan kadang sampai kepada tindakan  pembunuhan juga merampas 

kebebasan. Perlakuan seorang majikan kepada pembantu rumah tangga dengan menyekapnya di kamar 

sempit, di ruang tertutup yang tidak sesuai dengan syarat-syarat kesehatan dan mempekerjakan mereka 

secara paksa, malah sampai berujung pada kematian semua itu adalah modus perbudakan di zaman 

modern yang banyak terjadi. Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan, hampir 21 juta 

orang menjadi korban kerja paksa. Jumlah tertinggi perbudakan adalah India yang menembus angka 

hampir 14 juta orang. Sebagian besar karena eksploitasi di India sendiri. Perampasan hak buruh atau 

pembantu rumah tangga yang dilakukan oleh majikan sangat  marak terjadi, keluhan buruh yang tidak 

mendapat  upah setelah bekerja bertahun-tahun  sangat banyak, demikian juga mempekerjakan buruh 

dengan gaji yang jauh di bawah standar. Semua itu merupakan modus perbudakan di zaman modern.
3
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2. PENAFSIRAN PERBUDAKAN MENURUT SAYYID QUṬB DALAM TAFSIR FĪ ẒILĀL 

AL-QUR’ĀN               

 Dalam al-Qur‟an disebutkan beberapa ayat yang bersangkutan dengan perbudakan. Pertama 

yaitu mā malakat aimānukum, yang kedua riqāb, yang ketiga raqabah, yang keempat abdun. 

  Penafsiran mengenai ayat yang terdapat pada kata mā malakat aimānukum dapat disimpulkan 

bahwa persoalan perbudakan merupakan persoalan darurat (keterpaksaan) bahwasanya kondisi darurat 

yang memperbolehkan perbudakan hanya dalam peperangan saja seperti halnya memperbolehkan 

menikah dengan budak, para pelayan dari budak boleh masuk tanpa izin ke dalam rumah, para 

mahram di bolehkan bagi wanita muslimah menampakkan perhiasan yang biasa tampak.   

 

3. CARA MEMBEBASKAN BUDAK MENURUT SAYYID QUṬB DALAM TAFSIR FĪ ẒILĀL 

AL-QUR’ĀN  

  Penafsiran mengenai ayat yang terdapat pada kata riqāb dan raqabah dapat disimpulkan 

bahwa  memerdekakan hamba sahaya (budak) adalah mengangkat mereka yang terjerumus ke lembah 

perbudakan dan membantu mengembalikan kehormatannya sebagai manusia. Menetapkan 

kemerdekaan budak berbagai jenis kafarat. Memerdekakan budak sebelum menggauli istri yang di 

haramkan kepada dirinya melalui zhihar. Membebaskannya dengan menggunakan hata apapun yang 

dimaksud hasilnya sama. Cara bagi budak supaya dapat membebaskan diri dari perbudakan dengan 

cara budak tersebut diberi harta yang dengan harta tersebut mereka segera dapat dimerdekakan. Orang 

yang memerangi Islam wajib memerdekakan budak yang beriman untuk menggantikan jiwa si 

mukmin yang terbunuh. 

 

4. KESIMPULAN 

 Berdasarkan penafsiran Sayyid Quṭb dapat ditarik kesimpulan bahwa persoalan perbudakan 

seluruhnya merupakan persoalan darurat (keterpaksaan) bahwasanya kondisi darurat yang 

memperbolehkan perbudakan hanya dalam peperangan saja seperti halnya memperbolehkan menikah 

dengan budak, para pelayan dari budak boleh masuk tanpa izin ke dalam rumah, para mahram di 

bolehkan bagi wanita muslimah menampakkan perhiasan yang biasa tampak. 

 Memerdekakan hamba sahaya (budak) adalah mengangkat mereka yang terjerumus ke lembah 

perbudakan dan membantu mengembalikan kehormatannya sebagai manusia. Menetapkan 

kemerdekaan budak berbagai jenis kafarat. Memerdekakan budak sebelum menggauli istri yang di 

haramkan kepada dirinya melalui zhihar. Membebaskannya dengan menggunakan hata apapun yang 

dimaksud hasilnya adalah sama. Cara bagi budak supaya dapat membebaskan diri dari perbudakan 



dengan cara budak tersebut diberi harta yang dengan harta tersebut mereka segera dapat 

dimerdekakan. Orang yang memerangi Islam wajib memerdekakan budak yang beriman untuk 

menggantikan jiwa si mukmin yang terbunuh. 
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