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Empat model respon terhadap Islam seperti 
direpresentasikan oleh empat kategori orang, dengan merujuk pada 
beberapa ayat al-Qur’ran yang relevan, merupakan focus diskusi 
dalam tulisan ini. Empat model itu dirumuskan dari pemahaman 
terhadap sejumlah ayat al-Qur’an. Keempat model itu adalah (1) 
model penentang, (2) model nihil, (3) model tepi dan (4)  model 
tengah. 

Pertama, model penentang  yang diperankan oleh golongan 
penentang. Pada dasarnya golongan penentang adalah orang-orang 
yang tidak memegangi ajaran Islam namun dia seolah-olah 
memeganginya sebagai dasar berfikir, berkeyakinan dan berperilaku. 
Sesungguhnya mereka berada pada pihak yang berhadap-hadapan 
dengan orang-orang Islam, seperti dapat dipahami dari ayat berikut : 
Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa 
ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa kitab (wahyu) yang memberi 
penerangan (QS al-Hajj:8).  

Namun demikian, mereka dapat menyembunyikan posisinya 
itu ketika berhadapan dengan orang yang memegangi ajaran yang 
memiliki dasar pijakan yang kokoh, seperti terpahami dari ayat al-
Qur’an: Dan di antara manusia ada yang berkata : ‘Kami beriman 
kepada Allah dan hari akhir,’ padahal sesungguhnya mereka itu 
bukanlah orang-orang yang beriman (QS al-Baqarah: 8).  

Demikian juga, golongan penentang seakan-akan dapat 
mengecoh golongan muslim, seperti dapat dipahami dari ayat berikut 
ini : Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang 
kehidupan dunia mengagumkan engkau (Muhammad), dan dia 
bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah 
penentang yang paling keras. (QS al-Baqarah: 204). Namun 
sesungguhnya mereka terkecoh dengan perilakunya sendiri : Mereka 
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menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka 
hanyalah menipu dirinya sendiri. (QS al-Baqarah: 9)  

Kedua, model nihil maksudnya adalah model respon 
terhadap ajaran islam yang dilakukan oleh golongan nihil. Golongan 
ini terdiri dari orang-orang yang dalam beragama bersandar pada 
ajaran yang menurut al-Qur’an, nihil dari sumber yang kokoh sebagai 
dasar pijakan. Mereka memeras otak dan menggali pengalamannya 
sendiri tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa kitab suci dalam 
merumuskan ajaran yang kemudian dipegangi sebagai pedoman 
beragama. Hal itu dapat dipahami dari ayat berikut : Dan di antara 
manusia ada orang yang menyembah tuhan selain Allah sebagai 
tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun 
orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. … 
(QS al-Baqarah :165). Yang jelas apa yang dihasilkan itu nihil dari 
sumber pijakan yang kokoh, yang oleh al-Qur’an diistilahkan dengan  
Lahwal Hadits, Bi Ghoiri Ilmi, Huzuwa, La Huda dan La Kitab.  

Meskipun ajaran seperti tentang tuhan yang dipegangi 
golongan nihil itu tidak didasarkan  pada pijakan yang kokoh, namun 
mereka tetap memperlakukan konsep tuhannya itu seperti layaknya 
Tuhan yang sebenarnya. Mereka menyembahnya, mencintainya. 
Mereka membayangkannya seolah-olah tuhan itu mengeluarkan 
pedoman untuk dijadikan dasar berperilaku. Narasi itu dapat 
dipahami dari ayat berikut:  Dan di antara manusia (ada) orang yang 
mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) 
dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka 
itu akan memperoleh azab yang menghinakan (QS Lukman: 6). 

Ketiga, model tepi dalam merespon Islam dimainkan oleh 
golongan tepi. Jika dua model di atas memang tidak menjadikan 
ajaran Islam sebagai pedoman, hal itu berbeda dengan model tepi 
seperti diperankan oleh golongan tepi. Golongan tepi terdiri dari 
orang-orang yang pada dasarnya memegangi ajaran Islam, namun 
mereka tidak memeganginya secara utuh. Dalam mengambil ajaran 
yang kokoh itu, mereka hanya menyisir bagian pinggir dari ajaran itu 
untuk dipedomani, seperti dapat dipahami dari ayat : Dan di antara 
manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi; maka jika dia 
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memperoleh kebajikan, dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu 
cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. 
Itulah kerugian yang nyata. (Qs al-Hajj : 11).  

Golongan tepi mencari keuntungan untuk kepentingannya 
sendiri dari ajaran Islam. Jika menguntungkan, maka mereka akan 
menggunakannya. Jika merugikan, maka dia akan berhenti dan tidak 
mempergunakan ajaran islam sebagai pedoman. Hal itu tergambar 
pada sebagian dari kandungan ayat : … Setiap kali (kilat itu) 
menyinari, mereka berjalan di bawah (sinar) itu, dan apabila gelap 
menerpa mereka, mereka berhenti… (QS al-Baqarah: 20) 

Keempat, model tengah dalam merespon ajaran Islam 
seperti dilakukan oleh golongan tengah. Golongan tengah terdiri dari 
orang-orang yang sungguh-sungguh dalam menempatkan ajaran 
Islam sebagai sentral mereka dalam beragama. Dalam berfikir, 
berkeyakinan dan bertindak, mereka menjadikan ajaran Islam 
sebagai pedoman. Mereka larut dan menyatu di dalamnya seperti 
ditunjukkan dalam ketundukan total pada semua ajaran Islam itu. Al-
Qur’an mengambarkannya antara lain sebagai berikut : Dan di antara 
manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari 
keridlaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-
Nya (QS al-Baqarah: 207).  

Golongan tengah sangat menyadari bahwa ajaran Islam yang 
dipedomani itu memiliki sumber ajaran yang benar dan kokoh, 
sehingga ajaran islam itupun benar dan kokoh. Untuk menolong 
orang yang tercebur di dalam sumur yang dalam, ajaran itu ibarat tali 
yang kuat, yang dapat dijulurkan kepada orang yang tercebur itu 
untuk diangkat ke atas. Ibarat bangunan gedung, ajaran islam itu 
seperti fondasi kokoh yang dapat diletakkan di atasnya benda apapun 
termasuk gedung bertingkat berapapun. Fondasi itu siap menerima 
beban dan bangunan dengan berat berapapun.    

Ramadlan memberi kesempatan kepada kita untuk membaca 
perilaku kita sendiri dalam merespon ajaran Islam yang diturunkan 
untuk umat manusia. Rentang waktu satu bulan memberi 
kesempatan kepada kita untuk mengukur diri sendiri. Apabila kita 
berselera untuk tunduk dan patuh pada ajaran Islam sebagai model, 



 

  mui-kotasemarang.or.id 4 
 

maka kita akan menyesuaikan diri dengan penuh kepasrahan pada 
tuntutan ajaran. Apabila selera kita mengambil manfaat dari 
kesibukan umat Islam yang timbul selama Ramadlan sebagai model, 
maka artinya kita akan menempatkan ajaran sebagai alat meraih 
keuntungan. Kita hanya mengambil potongan Islam yang tidak utuh. 
Apabila kita tidak terpengaruh dengan hiruk pikuk kesibukan yang 
timbul akibat kerja-kerja yang dituntut oleh ajaran Islam selama 
Ramadlan, maka kitapun akan berlaku sama persis dengan kegiatan 
kita sehari-hari dalam setiap harinya, sama sekali tidak menaruh 
perhatian dengan gebyar Ramadlan dan pengaruh ajaran puasa. 
Sebaliknya, jika selera kita terlalu percaya diri dengan kemampuan 
kita sendiri sehingga kita seperti sedang berdiri tegak di hadapan 
Tuhan, maka dengan model itu, kitapun membantah apapun yang 
diajarkan oleh Islam. Kita merasa bisa hidup tanpa dasar ajaran 
agama bahkan kita menjadi penentang agama.  

Kita akan menempatkan diri pada posisi dimanakah selama 
Ramadlan, menjadi pertanyaan untuk diri kita masing-masing. 
Jawaban atas pertanyaan itu bukan hanya ditunggu ketika kita 
meninggalkan bulan Ramadlan semata, tetapi juga di luar Ramadlan, 
selama lamanya, sepanjang hidup kita di dunia. 

Semarang, 17 April 2021 
MS 

 
 

 


