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Membaca dinamika gerakan keagamaan tidak hanya sebatas membaca ‘fisik’ 
gerakan tersebut. Lebih dari itu, sebenarnya gerakan memiliki nilai, gagasan dan tradisi. 
Hubungan di dalam tingkat ini banyak disadari oleh para ahli lebih kompleks. Ketiganya 
mencakup konteks lokal dan pada saat bersamaan bias berimplikasi pada tingkat global. 
Pada skala global, transformasi nilai, gagasan dan tradisi membentuk wawasan 
partikulatistik. Penanaman objektifikasi, politik bahasa yang sama, dan simbol-simbol 
pemersatu menandai pergerakan yang melampui konsep politik konvensional. 

Sayyid Qutb. Seorang ideolog islam yang dihormati oleh banyak kalangan 
revivalis islam baik sunni maupun syiah. Pemikirannya yang terkesan banyak 
mengandung pesan perlawanan ternyata tidak bisa dipersepsi sama. Baik Barat maupun 
Timur, memiliki kesan berbeda terhadap tokoh ini. Secara garis besar, terdapat tiga kesan 
yaitu menghujat, mendukung, dan mengkhaskan. 

Sebaran pemikiran Sayyid Qutb di Indonesia menarik untuk dicermati. Karena 
banyak gerakan islam di Indonesia terutama islam politik menggunakan karyanya sebagai 
referensi. Bahkan ditelevisi terdapat program regular kajian islam yang mengkaji karya 
Qutb yakni tafsir Fi Zilalil Qur’an. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan pengaruh 
pemikiran Sayyid Qutb pada gerakan islam di Indonesia ? Sekaligus menjawab 
pertanyaan bagaimana pengaruh itu terjadi ?. 

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan desain deskriptif 
kualitatif. Pada tingkat teori yang berfungsi menjelaskan fenomena yang terjadi peneliti 
menggunakan politik simbol Eickelman dan Piscatori. Pengumpulan data primer dimulai 
dengan indepth interview dengan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 
buku, majalah, buletin dan internet. 

Penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh pemikiran politik Sayyid 
Qutb, dengan derajat yang berbeda, pada gerakan islam di Indonesia. Pada tataran ide dan 
praktis, setiap gerakan memaknainya secara berbeda. Keragaman makna ini muncul 
tergantung pada penafsiran terhadap teks Qur’an, kondisi sosial politik dan pengaruh 
tokoh-tokoh revivalis sebelum Sayyid Qutb. Pada dasarnya, politik simbol yang 
disepakati oleh gerakan islam dari Sayyid Qutb adalah antitesis modernisasi melalui 
objektifikasi islam. 
 
 
Keyword : fundamentalisme, otensitas, objektifikasi islam dan simbol  



 


