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Buku yang berjudul Dinamika Tafsir Ijtima’i Sayyid 

Qutb merupakan buku yang ditulis olehAbun 

Bunyamin,seorang ulama yang juga pimpinan pondok 

pesantrenAl Muhajirin di Purwakarta Jawa Barat. Buku 

adaptasi dari disertasi penulis ini berisi tentang dinamika 

tafsir Al Qur’an dari Sayyid Qutb mengenai beberapa corak 

kemasyarakatan seperti hubungan agama dengan negara, 

non muslim-muslim, etos kerja, dan keadilan sosial. Buku 

ini lahir terinspirasi dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan masyarakat berkaitan dengan peran masyarakat 

muslim dalam bernegara, berinteraksi sosial, dan 

pengembangan etos kerja umat Islam di dunia modern. 

Selain memimpin jamaah majelis taklim, KH. Abun 

Bunyamin merupakan figur kyai bagi santri-santrinya yang 

tidak hanya sebagai seorang ulama atau pimpinan 

pesantren, namun beliau juga mengispirasi santri-santrinya 

untuk menjadi penulis seperti dirinya. Salah satu program unggulan yang menarik untuk santri 

Madrasah Aliyah (MA) di Pondok Pesantren Al Muhajirin adalah menulis. Program ini 

dilakukan untuk mendorong santri agar dapat mengembangkan imajinasi dan aspirasinya ke 

dalam tulisan.  

Kitab Dinamika Tafsir Ijtima’i Sayyid Qutbterdiri dari 292 halaman dengan ukuran 

panjang 21cm dan lebar 14,5 cm. Buku yang membahas tentang tafisr ini merupakan karya asli 

dari penulis kitab tersebut. Dalam klasifikasi DDC Seksi Agama Islam buku ini termasuk dalam 

klasifikasiAl-Qur’an dan Ilmu yang berkaitan (297.1). 

Buku yang dalam bentuk cetak ini diterbitkan oleh penerbit Taqaddum, Purwakartapada 

Februari 2012. Bentuk tulisan kitab ini dikategorikan bergenre prosa dan menggunakan bahasa 

Indonesia serta beraksara latin. 

Buku ini diperoleh langsung dari penulis di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta 

Jawa Barat dengan alamat di Jalan Veteran Nomor 155 Kebon Kolot Purwakarta Jawa Barat. 

Kitab ini juga dapat ditemukan di perpustakaan Sekretariat Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI. Buku ini didapatkan oleh peneliti Puslitbang Lektur, Khazanah 

Keagamaan, dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada 

tahun 2016 dalam riset Inventarisasi Karya Ulama Nusantara di Lembaga Pendidikan tepatnya di 

Purwakarta, Jawa Barat.  



Buku ini membahas tentang tafsir ini terdiri dari 3 bab, (1) profil Sayyid Qutb dan Tafsirnya, (2) 

Penafsiran Sayyid Qutb yang bercorak Kemasyarakatan: hubungan agama dan Negara, 

Hubungan Muslim-Non Muslim, Etos Kerja, dan Keadilan Sosial, (3).Dinamika Penafsiran 

sayyid Qutb yang didalamnya mengupas tentang Dinamika Ulumul Qur’an dan Dinamika Tafsir 

Al Qur’an. (Rz) 


