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KATA PENGANTAR

(Ibrahim berdoa): “Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah 
dan masukkanlah Aku ke dalam golongan orang-orang yang 
sholeh.  Dan jadikanlah Aku buah tutur yang baik bagi orang-

orang (yang datang) Kemudian.  Dan jadikanlah Aku termasuk 
orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan”,

(Asy-Su’ara, 83-85)

Ide awal penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh be      be -
rapa    hal. Pertama, adanya keinginan kami untuk memberikan 
hadiah kepada kedua puteri tercinta kami yaitu Aisha Sahrazeida 
Afira (8 Tahun) dan Raifa Filza Tsurayya (5 tahun) yang terlihat 
begitu senang dengan buku. Ketika itu, terbersit di pikiran kami 
bahwa alangkah baiknya jika sebagai orang tua, kami juga 
memiliki buku bacaan keluarga hasil karangan berdua yang 
bisa menjadi motivasi mereka untuk menulis. Sebenarnya, ada 
beberapa tema buku yang telah kami godok untuk mereka 
berdua, namun buku The Handbook of Iblis ini yang baru bisa 
tuntas diberikan kepada penerbit.  



ii

The Handbook of Iblis

Kedua, buku “ringan” ini muncul setelah adanya dorongan 
dari senior kami yaitu Abangda DR. Azhari Akmal Tarigan, 
MA –penulis terkemuka di Kota Medan- yang menyarankan 
untuk menjadikan beberapa status facebook penulis -yang 
terkait dengan Iblis- untuk diterbitkan. Memang, sejak tahun 
2010, penulis aktif menulis status terkait celotehan imajiner 
(rekaan) terkait Iblis dan para setan.  Beberapa rekan di FB 
juga banyak mendorong untuk menerbitkannya dalam bentuk 
buku. Sebagian isi buku ini adalah status di FB tersebut. 
Ketiga, beberapa buku tentang godaan Iblis yang penulis baca 
biasanya ditulis dengan bahasa formal, sehingga kami berpikir 
bagaimana sekiranya, bahasa formal itu jika dirubah dengan 
bahasa dialog yang lebih “hidup” sehingga mudah dicerna 
khususnya untuk penulis sendiri. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka buku sederhana 
ini muncul. Sejujurnya, dialog yang ada di dalam buku ini adalah 
imajiner semata karena tidak mungkin kita mendengarkan 
dialog Iblis dan setan. Kendati imajiner, namun dialog-dialog 
dalam tulisan ini sepenuhnya diinspirasi dari pesan-pesan 
Alquran atau hadis nabi yang selanjutnya kami ramu menjadi 
sebuah dialog. Kami menyadari bahwa buku ini memiliki banyak 
kekurangan dan keterbatasan sehingga saran dan masukan dari 
para pembaca sangat diharapkan. 

Demikianpun, buku ini memiliki pesan yang jelas dan 
mungkin “menyeramkan” bahwa Iblis beserta pasukannya tetap 
eksis sampai saat ini. Ia adalah mahluk yang terus mengintai dan 
memperdayakan manusia dengan berbagai cara. Godaan yang 
mereka lakukan begitu halus dan nyaris tidak terasa.  Berbagai 
kerusakan yang dilakukan manusia modern baik dalam bidang 
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ekonomi, politik, soail budaya, rumah tangga ataupun akidah 
dipasdtikan tidak terlepas dari keberhasilan tipu daya Iblis dan 
pasukannya. 

Dalam pikiran kami, jika manusia mampu mengembang -
kan berbagai IPTEK dalam memperbaiki kehidupannya, maka 
bukankah logis jika Iblis dan setan juga mampu melakukan 
perbaikan dan sophistikasi teknik dan metode mereka 
mejerumuskan manusia?

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada 
berbagai pihak yang membantu proses penerbitan buku ini 
khususnya kepada rekan-rekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam. Khususnya DR. Muhammad Yafiz, MA dan DR. Chuzaimah 
Batubara, MA berserta seluruh pengelola FEBI lainnya.  Untuk 
FEBI UIN-SU Press yang dinakhodai oleh Adinda Fauzi Ispana 
kami berikan apresiasinya atas penerbitan buku ini. 

Khusus kepada puteri kami yang cantik dan solehah, Aisha 
Sahrazeida Afira dan Raifa Filza Tsurayya, semoga buku ini bisa 
menjadi kado indah buat kalian untuk semakin dekat kepada 
Allah dan mencintai Alquran sehingga Allah akan memberi 
pelindungan dari godaan setan yang terkutuk. 

Mudah-mudahan, buku kecil ini bisa memberikan 
“sesuatu” kepada kami dan juga para pembaca sekalian. 
Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk kepada hati kita 
dan menyelamatkan kita dari tipu daya musuh-musuh Allah. 
Amin ya rabbal ‘Alamin.

            Medan, 09 Juni 2015

         
    M. Ridwan dan Fera Susanti
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FAKTA-FAKTA TENTANG IBLIS DAN SETAN

PROFIL PENULIS



PROLOG

Dialog imajiner dalam buku ini tentulah fiktif semata. 

Begitupun, pesan yang dikandungnya disarikan dari pesan-pesan 
ayat Alquran dan hadis. 

Dalam buku ini, dikisahkan bahwa Iblis memilih Indonesia sebagai 
tempat tinggal sementara. Ia memiliki tim yaitu para setan. Tim 
setan memiiki loyalitas yang sangat tinggi kepada dengan Iblis.

Di Indonesia, mereka memperhatikan semua aktifitas manusia 
sekaligus terlibat dalam kegiatan manusia seperti menonton TV, 

menggunaan medsos dan terlibat dalam kegiatan hura-hura. 
Bagaiamana trik mereka menjerumuskan manusia khususnya 

Indonesia digambarkan dalam buku ini.   

Pembaca bisa menganggap buku ini sekedar hiburan semata atau 
dongeng pengantar tidur untuk anak tercinta, atau bisa meresapi 

dialog-dialog yang ada sebagai sebuah bahan refleksi dan 
intropeksi atas perjalanan hidup kita.

Terus-terang, kami sebagai penulis juga “tersinggung” dan merasa 
gerah dengan dialog-dialog para Iblis di dalam buku ini.
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1. KAPITALISASI AGAMA

Para setan selalu mempelototi acara di TV buatan manusia.  
Salah satu acara yang disukainya adalah berita gosip para 
selebriti          baik artis maupun tokoh-tokoh lain termasuk tokoh 
agama. Suatu ketika para setan mengadu kepada Iblis yang 
merupakan bos mereka. 

“Bos, kami melihat fenomena menjamurnya para penyeru 
agama yang mematok bayaran dengan tarif tertentu. Bahasa 
kerennya kapitalisasi agama. Apakah bos mempunyai komentar 
tentang hal ini?” tanya setan ketika melakukan konsultasi rutin 
mingguan kepada Iblis. 

“Hmmm, hal itu seperti lingkaran setan bagi manusia,” jawab 
Iblis enteng. 

“Maksudnya apa bos?, kami merasa tidak pernah membuat 
lingkaran,” ujar setan dengan wajah blo’on. 

“Maksudku, manusia biasanya mengalami kesulitan meng                    -
a tasi         hal itu. Satu sisi para penyeru agama itu membutuhkan 
uang untuk kehidupannya, namun di sisi lain, masyarakat 
biasanya menghargai mereka dengan bayaran yang rendah 
pula. Akibatnya, kedua belah pihak menjadi tidak ikhlas bukan?. 
Si penyeru agama tidak ikhlas, demikian juga masyarakat yang 
menggunakan mereka. Hehehe. Aku yakin mereka akan terus 
seperti itu sampai akhir masa. Mere ka tidak akan tahan dengan  
desakan kebutuhan hidup. Aku yakin para penyeru itu juga 
akan mundur teratur karena di negeri ini tidak ada yang menja-
min hidup mereka.  Sedang kan masyarakat juga sudah terlanjur 
menghargai rendah para penyeru agama. Mereka menyangka 
bahwa surga itu murah ya, hehe. Tugas kalian membuat kedua 
belah pihak itu terus tidak ikhlas, ya,” Iblis mengingatkan para 
setan untuk konsisten dengan misi rahasia ini.  



3

Dialog Imaginer Para Setan Untuk Menjerumuskan Manusia

Buat manusia tidak ikhlas dalam berdakwah. Jadikan uang sebagai 
orientasi mereka serta jadikan pula masyarakat pelit kepada 

pendakwah.

2. TERUS MISKIN

Angka kemiskinan di berbagai negara mengalami pening-
katan. Untuk Indonesia, fenomena kemiskinan juga menjadi 
perhatian Iblis dan para setan.

“Kalian tahu mengapa ada manusia yang terus menjadi 
miskin atau terus kaya?” tanya Iblis kepada setan. “Tidak tahu 
bos,” jawab setan seenaknya. 

“Salah satu penyebabnya karena mereka mengetahui 
caranya. Orang kaya tahu cara bagaimana menjadi kaya sedang-
kan orang miskin juga mengetahui  cara menjadi miskin,” jawab 
Iblis. 

“Lho, emang orang miskin itu mau menjadi miskin,?” tanya 
setan heran.

 “Hmm, mereka sebenarnya tidak mau miskin, tapi cara hidup 
mereka bisa mengarah kepada kehidupan miskin seperti malas, 
tidak mau berkreasi, dan sebagainya. Setan mangut-mangut. 

“Namun, bagi kita kondisi miskin atau kaya tidak  menjadi 
persoalan. Baik manusia miskin atau kaya merupakan calon 
potensial menjadi korban kita. Mereka mudah diperdaya 
dengan  kemiskinan atau kekayaan. Tugas kita hanya memas-
tikan bahwa mereka semua  menjadi calon penghuni neraka, 
baik miskin ataupun kata, bagaimanapun caranya,” Iblis menu-
tup pertemuan malam itu. 

Jebakan#1
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Pastikan semua orang kaya dan miskin  menjadi penghuni neraka. 
Jangan dipilih-pilih

3. MENJADI QARUN

Banyak manusia yang suka mencari harta Qarun. Harta itu 
diidentikkan dengan penemuan benda-benda dari dalam tanah 
ataupun alam. Terkait Qarun, Iblis selalu menceritakan kisahnya 
kepada para setan. 

“Aku heran melihat manusia,” kata di suatu malam.  

“Ketika Qarun pamer harta dengan menunjukkan perhiasan 
dan pakaian mahalnya, orang-orang yang melihatnya berdecak 
kagum, histeris dan berharap, “Seandainya aku seperti Qarun, 
penuh kemewahan, alangkahnya enaknya.” Tapi, ketika Qarun 
dibenamkan Allah dengan seluruh hartanya. Orang-orang 
yang dulu berharap seperti Qarun mengungkapkan, wah sean-
dainya kita seperti Qarun, tentu kita akan dibenamkan Allah ke 
bumi juga (ngeri ah, untung saja tidak). Anehnya, kendati kisah 
ribuan tahun lalu ini diungkap di Alquran, tapi saat ini banyak 
manusia yang bertingkah seperti Qarun, pamer, sombong dan 
pelit. Banyak  pula bertingkah jadi pendamba Qarun, stress, 
mau cepat kaya dengan  jalan pintas dan tak peduli panutannya 
siapa. Benar-benar manusia tidak tahu membaca sejarah,” decak 
Iblis meng ejek. Setanpun mangut-mangut setuju.

Jadikan manusia bermimpi menjadi Qarun. Ketika manusia mulai 
memiliki harta, tiupkan kekikiran di hati mereka

Jebakan#2

Jebakan#3
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4. ORANG KAYA BARU

Meningkatnya jumlah orang kaya baru dan kelas menengah  
merupakan tren di beberapa negara di Asia tak terkecuali di 
Indonesia. Kelompok masyarakat ini adalah eksekutif muda 
yang memiliki penghasilan menengah atau tinggi dan telah 
keluar dari kelompok masyarakat miskin. Setan mengkhawatir-
kan fenomena ini. Mereka takut nantinya OKB dan kelas mene-
ngah akan semakin banyak yang rajin beribadah karena taraf 
ekonomi mereka sudah meningkat. Dalam pandangan setan, 
orang yang masih kesulitan ekonomi lebih berpotensi men-
jadi durhaka kepada Tuhan. Ketika ini dilaporkan ke Iblis, si bos 
besar ini hanya tersenyum. 

“Kalian memang berpikiran pendek saja. Kelas menengah  
atau Orang Kaya Baru justru merupakan sasaran tembak kita. 
Kendati mereka mengalami peningkatan penghasilan namun 
kita memiliki celah yang besar untuk meluluh lantakkan 
mereka ,” lanjutnya.

“Bagaimana cara memperdaya mereka bos?, tanya setan 
ingin tahu dan sedikit khawatir.

“Caranya, dengan mengiming-imingi mereka dengan 
gaya hidup yang boros, hedonis atau pamer. Kita jerat mereka 
dengan  bujukan hutang, kartu kredit, atau pengeluaran yang 
tidak perlu. Kalian akan menyaksikan bahwa kelas menengah ini 
akan jauh dari Tuhan. Yakinlah,” kata Iblis menghibur setan.

Budayakan sikap boros, hedonis dan pamer harta dalam benak 
manusia
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5. KUFUR NIKMAT

Kufur nikmat adalah sikap tidak bersyukur atas nikmat yang 
diberikan Allah kepada manusia. Namun, terkait dengan hal itu, 
Iblis memiliki pandangan berbeda. 

“Banyak manusia menyangka bahwa kufur nikmat itu 
penyakit orang kaya semata. Padahal, orang miskin juga meng-
alaminya,” kata Iblis kepada setan. 

“Lho, memang orang miskin punya harta bos?” heran setan. 

“Siapa bilang nikmat itu hanya terkait harta?” bantah Iblis. 

“Semua kehidupan manusia itu nikmat. Air, udara, kese-
hatan, panca indera bahkan kicauan burung itu adalah nik-
mat dari Tuhan. Meskipun tidak dibayar, namun manusia harus 
mempertanggungjawabkannya. Makanya, orang miskin juga 
akan ditanya. Jadi, jangan pamer kemiskinan di hadapan Tuhan 
jika malas beribadah. Mereka nanti justru akan menjadi sangat 
hina di depan Tuhan. Sudah miskin sombong pula. Pasti..!!,” Iblis 
meyakinkan setan. 

Tanamkan kesombongan di dalam hati orang kaya dan miskin 
sehingga mereka membangkang terhadap perintah Tuhan

6. MEMBUNGAKAN UANG 

Berbagai krisis keuangan di dunia menjadi sorotan Iblis. 
Bagi nya, institusi keuangan berbasis bunga merupakan hal 
yang sangat menentukan bagi masa depan mereka di muka 
bumi. 
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“Bisnis membungakan uang merupakan salah satu terobo-
san yang kita buat untuk menghancurkan masa depan manusia 
baik di dunia maupun di akhirat,” Iblis membuka kuliah sorenya. 

“Bisnis ini menggiurkan. Tapi, sayangnya semua agama 
sudah mengetahui larangan ini. Laknat dan hujatan terhadap 
riba dimuat dalam kitab-kitab suci mereka. Dosanya segunung 
dan pelakunya pasti dengan mudah masuk neraka. Akan tetapi, 
kalian tahu kan?. Hampir semua semua manusia terlibat dengan 
lembaga ribawi ini. Nah, tugas kita terus mencuci otak mereka 
bahwa bisnis membungakan uang adalah legal, sah dan berkah. 
Hehehe,” Iblis tertawa senang. 

“Iming-imingi pula mereka bahwa dengan membayar zakat 
dan menyumbang ke mesjid, maka dosanya pasti akan hilang,” 
lanjutnya mantap. 

“Siap, bos” jawab setan serentak

Sembunyikan dosa riba. Biarkan semua manusia mencicipi manisnya 
azab neraka

7. MISKIN TAPI SOMBONG

Ternyata, banyak orang miskin yang suka berderma. Tak 
ayal, hal ini membuat Iblis jengkel. 

“Aku paling benci melihat orang miskin yang dermawan. 
Apa sih, yang diandalkannya. Untuk makan saja susah apalagi 
untuk bersedekah,” tidak biasanya kali ini Iblis terlihat sangat 
kesal. “Apa masalahnya, bos?’ tanya setan, heran. 
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“Coba kalian pikir. Orang kaya yang dermawan itu sih biasa 
saja bagiku, tapi ada orang miskin yang dermawan, itu sesuatu 
yang aneh. Aku takut, orang-orang seperti ini banyak di dunia. 
Kita bisa kalah,” Iblis menunjukkan kekhawatiran mendalam. 

“Tenang, bos,” setan menghibur. 

“Untuk Indonesia sampai saat ini, kondisi masih sesuai 
dengan  harapan kita. Orang miskin yang pelit tak terhitung 
jumlahnya. Di hati mereka kami tiupkan rasa iri dan dengki. 
Sudah miskin sombong pula. Mereka ini tidak segan-segan 
pamer kemiskinan dan jauh dari Tuhan. Kami pastikan jumlah 
mereka banyak, bos. Jangan khawatir. Bos boleh potong kuku 
kami, kalau kami gagal,” setan menghibur Iblis yang terlihat 
mulai tenang. 

Tanamkan rasa iri dan dengki di hati manusia

8. KEMISKINAN

Menyadari bahwa kemiskinan merupakan hal yang tak 
terelakkan dari kehidupan manusia membuat Iblis melakukan 
berbagai cara untuk memanfaatkannya. 

“Isu kemiskinan sangat efektif kita gunakan,” kata Iblis. 

“Bagaimana caranya bos?” tanya setan ingin tahu. 

“Mudah, beri ketakutan kepada manusia dengan isu 
kemiskinan. Mereka akan panik dengan rejeki yang sedikit. 
Akhir nya mereka tidak bersyukur dengan Tuhan. Lalu, bujuk 
mereka untuk memakan yang haram dan menzalimi orang lain. 
Katakan, bahwa dosa mereka bisa terhapus dengan berderma, 
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sedikit saja. Saksikan keajaiban itu. Mereka akan berebut kekua-
saan, menjual aurat dan iman, saling pamer dan jadi budak 
dunia dan merasa bahwa mereka menjadi manusia yang kalah”, 
lanjut Iblis.

“Tapi, katanya jumlah orang miskin lebih banyak di surga 
bos?” tanya setan keheranan.  

“Hehe, itu sih miskin yang bertaqwa. Kalau miskin seperti 
manusia saat ini sih lebih banyak yang nyebur ke neraka,” jawab 
Iblis senang. 

Tanamkan kepanikan ke dalam hati manusia sehingga mereka akan 
rela memakan harta haram demi menghindari kemiskinan

9. BABI VS KORUPSI

Adanya temuan beberapa makanan di Indonesia yang 
mengan dung bahan-bahan terbuat dari babi membuat Iblis 
tersenyum.

“Manusia ini lucu,” kata Iblis kepada para setan.

“Emang kenapa, bos ?” setan keheranan. 

“Iya donk, banyak manusia ketika masuk ke restoran ham-
pir muntah-muntah ketika mengetahui bahwa menu makanan 
yang akan mereka makan mengandung babi. Anehnya, kalau 
mereka disuguhi uang korupsi, malah senang banget dan malah 
sakit perut dan saling perang kalau ngak bisa mencicipinya,” 
sindir  Iblis. 

“Padahal dosanya selangit ya bos?”, Setan mencoba mem-
berikan komentar sambil nyengir dan terlihat mulai lapar.
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Bisikan ke hati manusia bahwa dosa korupsi  itu tidak sebesar 
haramnya memakan daging babi

10. SERAKAH
Berita tentang banyaknya pengusaha yang membabat 

hutan Kalimantan dan Riau membuat Iblis geleng kepala. 
Menurutnya, serakah telah menjadi budaya yang berkembang 
pesat di Indonesia. 

“Serakah itu bisa hinggap pada orang kaya atau miskin,” Iblis 
tiba-tiba mmecah kesunyian. 

“Seperti juga kikir, bisa diderita oleh si miskin dan kaya”. 

“Kok, bisa bos?,” heran setan. 
“Itu hanya masalah jumlah digit nol-nya, tan. Ada yang sera-

kah pada uang dengan digit nol sebanyak 9 buah. Ada yang 
hanya 4 buah nol. Ada yang enggan menyumbang 1 juta atau 
1 milyar. Ada yang enggan menyumbang 1000 rupiah. Semua 
manusia kebagian jatah untuk jadi serakah” Iblis memaparkan 
dengan bersemangat dan  setanpun tertawa terbahak-bahak. 

Ciptakan sebanyak mungkin manusia serakah. Bumi akan semarak 
dengan kemaksiatan

11. TIPE KEBOHONGAN
Penemuan alat deteksi kebohongan (lie detector) membuat 

khawatir para setan. Menurut mereka, alat itu bisa mengurangi 
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jumlah manusia yang berbohong. Namun, kelihatannya Iblis 
tenang-tenang saja.

“Berbohong ada 2 jenis, tan” kata Iblis. 

“Pertama, berkata yang tidak benar. Kedua,  memilih diam 
ketika ada kebohongan. Itu juga sama dengan bohong alias 
menyembunyikan kebenaran” lanjutnya. 

“Kalau mencuri, gimana bos?”, tanya Setan. 

“Ada 2 jenis juga,” jawab Iblis. 

“Kamu mengambil harta orang secara langsung atau meng-
ambilnya dengan membuat peraturan dan sistem yang salah 
dan hanya menguntungkanmu, sehingga orang lain tidak tahu 
bahwa kamu mencuri,” paparnya lebih lanjut.  

“Bahkan mereka siap mati membela kita, bukankah begitu, 
bos?”, sambung Setan. 

“Kamu sudah cerdas, tan”, Iblis tersenyum.

Jadikan kebohongan sebagai kebiasaan manusia. Sehingga mereka 
tidak lagi merasa bahwa berbohong itu dosa

12. FREEDOM ALA SETAN

Iblis juga punya Badan Pusat Statistik. BPS ala Iblis selalu 
melaporkan peningkatan jumlah manusia yang menjadi kor-
ban  godaan setan-setan di seluruh dunia. Pada sisi lain, terjadi 
pengurangan jumlah manusia yang ikhlas, taat ibadah, sabar, 
tawadhu’ dan bersyukur. Mendapatkan data itu, Iblis meng-
adakan syukuran kecil-kecilan dengan mengundang delegasi 
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berbagai setan dari seluruh dunia. Anehnya, delegasi dari Indo-
nesia tidak hadir dalam kesempatan itu. Selidik punya selidik, 
ternyata setan dari Indonesia sedang berlibur ke Amerika. Setan 
di Indonesia bisa lebih banyak libur karena mereka sangat 
kreatif  dengan membuka waralaba (franchise) produk-produk 
buatan setan. Jaringan ini mereka namakan Iblis Mart. 

Jadikan manusia sebagai perpanjangan tangan Iblis tanpa mereka 
sadari  

13. KEBIASAAN HARIAN  

Setiap pagi Iblis selalu mengajak para setan untuk duduk di 
tepi jalan raya memperhatikan para manusia yang lalu lalang 
beraktifitas harian. Iseng-iseng setan membuka diskusi dengan 
si bos.

“Bos, bagaimana sih melihat cara mengetahui orang-orang 
gagal dalam hidup di dunia ini,?” tanya setan dengan kepada 
Iblis. 

“Kalian ini, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu,? Iblis balik 
bertanya. 

“Hanya untuk memastikan saja, bos,”jawab setan. 

“Begini, orang yang gagal dalam hidup itu, pastilah orang 
yang tidak memiliki kebiasaan baik, dari sejak bangun tidur 
sampai tidur lagi. Hidupnya diserahkan kepada nasib baik. 
Dia berdoa menjadi orang sukses tapi pemalas dan bertindak 
seperti  pemalas. Dia  memohon untuk masuk surga tapi nyata-
nya malas untuk bertindak menuju surga,” jawab Iblis. 
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“Kalau begitu, kita bisa juga masuk surga ya bos.?’ tanya 
setan. 

“Bisa saja, tapi gengsi dong. Aku dulu pernah disuruh untuk 
sujud kepada kuburan Adam kalau ingin bertobat. Bagiku itu 
merendahkan harkat dan martabatku. Wong, ketika dia hidup 
saja aku tidak mau sujud kepadanya, apatah lagi ketika dia 
sudah mati” jawab Iblis. 

Setan senang sekaligus paham bahwa penyebab mereka 
masuk ke neraka karena tidak mau sujud kepada Tuhan dan 
bukan karena tidak yakin dengan Tuhan. 

“Artinya, manusia yang sekedar tahu akan ajaran Tuhan atau 
mempunyai agama namun tidak mau bersujud, maka mereka 
adalah teman baik kita di neraka,” lanjut Iblis dengan senang.

Pastikan manusia tidak memiliki kebiasaan harian yang baik. Buat 
mereka selalu malas beribadah

14. HARGA TANAH DI SURGA

Banyak manusia yang menyangka bahwa tidak ada hubu-
ng an antara tingkat ibadah dan kekayaan aset. Sehingga orang 
takut menyembah dan mematuhi Tuhan karena takut banyak 
aturan yang menghambat dirinya menjadi kaya. 

“Siapa bilang bahwa orang yang rajin beribadah itu tidak 
kaya?” kata Iblis kepada setan. 

“Seorang sholeh itu memiliki aset ribuan trilyun. Aset mereka  
tidak terkira banyaknya. Mereka akan dapatkan nantinya di 
surga,” Iblis berkata bagaikan seorang perencana keuang an.
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“Ajarin dong caranya bos?” pinta setan memelas.

 “Caranya dengan meniupkan keraguan di hati mereka 
bahwa beramal itu bukanlah berinvestasi. Katakan bahwa gan-
jaran orang beramal sholeh itu jauh dan sedikit. Padahal harga 
tanah satu meter di surga itu nilainya melebihi langit dan bumi, 
jutaan trilyun” kata Iblis menutup diskusinya. 

Setan kemudian bubar dan mulai menghitung-hitung 
berapa pula aset mereka di neraka nanti.

Tanamkan ke dalam pikiran manusia bahwa beribadah dan melakukan 
kebaikan itu bukan investasi

15. SUKSES VERSI SETAN

Dalam berbagai tayangan TV sering digambarkan sosok-
sosok manusia sukses. Sayangnya, sosok yang digambarkan 
sering tidak sejalan dengan tipikal sukses versi Alquran. Iblis 
mencoba mengomentari fenomena ini.

“Banyak manusia yang ingin seperti Abdurrahman bin Auf. 
Itu lho, orang kaya yang sholeh dan selalu mendermakan har-
tanya setiap hari. Sayangnya, banyak manusia yang tidak mau 
menempuh caranya,”  Iblis kali ini mau berbagi tips bagaimana 
menjadi kaya yang sholeh. 

Iblis melanjutkan, “Abdurrahman bin Auf itu hanya dijumpai 
oleh masyarakat saat itu di 3 (tiga) tempat saja yaitu di pasar 
lagi berbisnis, di medan perang lagi berjihad atau di mesjid 
lagi beribadah. Anehnya, banyak manusia saat ini yang tidak 
mau meniru aktifitasnya. Bukannya meniru malah mereka lebih 
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banyak  mejeng di mall dan main facebook-an seharian”, senyum 
si Iblis.

 “Wah, gawat si bos nyindir kami juga ya,?” setan menebak-
nebak karena mereka juga ternyata sangat kecanduan dengan 
medsos. Tentunya medsos versi setan.

Goda manusia untuk mengejar kekayaan tanpa berusaha untuk 
dekat dengan Tuhan

16. PELIT

Di Indonesia, perolehan jumlah zakat ternyata tidak sig-
nifikan. Diperkirakan ada sebanyak 200 trilyunan potensi zakat 
yang ada di negeri ini. Nyatanya, baru sekitar 2-3 trilyunan saja 
yang terkumpul. Kondisi ini tentu saja membahagiakan Iblis. 

“Aku senang melihat manusia pelit, apalagi untuk kepen-
tingan agama dan kemanusiaan. Kalau aku mau jujur, orang 
fasik yang dermawan itu jauh lebih bagus dalam pandangan 
Tuhan daripada orang sholat tapi pelit,” Iblis membuka coffe 
morning pagi itu. 

“Tapi, lebih bagus kalau dia tidak sholat tapi pelit ya, bos?’ 
tanya setan menebak. 

“Wah, kalau itu sih, menjadi bonus kita. Tugas kita memberi 
ketakutan kepada manusia untuk bersedekah atau zakat. Tiup-
kan di hati mereka rasa takut kehilangan uang. Lantas, tiupkan 
juga kesenangan kepada mereka untuk menghambur-hambur-
kan uang secara mubazir.” Iblis menyantap sarapan paginya. 
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“Siap bos, lihat saja hasil kerja kami. Selama ini, kami berha-
sil menakut-nakuti manusia untuk sedekah. Mereka takut sekali 
mengeluarkan uang 100 ribu untuk menyumbang ke mesjid, 
kepada orang miskin atau panti sosial. Tapi, mereka tidak pikir 
panjang mengeluarkan 1 juta rupiah untuk makan di sebuah 
restoran. Padahal 100 ribu itu bisa jadi menyelamatkannya di 
akhirat sedangkan yang 1 juta justru itu bisa saja menambah 
kemalasannya beribadah. Maklum, kolesterol dan tensi darah 
meningkat” setan tertawa sambil pamer prestasinya di hadapan 
Iblis yang juga terkekeh-kekeh.

Buat manusia sungkan bersedekah atau berzakat.
 Katakan, mereka akan kehilangan uang  

17. HARTA HARAM

Iblis dan setan sedang memperhatikan sekumpulan ibu-ibu 
yang sedang asyik memilih buah-buahan di sebuah superma-
ket. Iblis dan setan tersenyum geli karena ibu-ibu itu tidak hanya 
kelihatan sibuk memilih buah-buahan namun ternyata juga 
memakan buah-buhan tersebut. Bahkan, buah yang dimakan  
lebih banyak dari yang dibeli. 

“Hehe, lucu, ibu-ibu itu kayaknya makan untuk menge-
nyangkan perut mereka. Soalnya lebih banyak yang dimakan 
ketimbang yang dibeli. “Benar-benar manusia,” kata Iblis ter-
tawa lucu.  

Tipu manusia sehingga mereka merasa nyaman memakan harta yang 
bukan haknya.

Jebakan#16
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18. TAUBAT DARI UANG HARAM

Banyak koruptor yang tertangkap dan kemudian terlihat 
menjadi orang yang bertaubat. Seolah-olah dosanya sudah 
hilang. Setan ingin tahu apakah taubat seperti itu diterima 
Tuhan

“Bos, bagaimana cara manusia bertaubat setelah makan 
uang haram?” tanya setan. Tumben, kali ini setan ingin diskusi. 

“Sulit, lebih bagus mereka teruskan saja makan uang haram,” 
jawab Iblis santai. 

“Memang sulitnya seperti apa, bos?” tanya setan. 

“Si pelakunya harus mengembalikan harta haram itu kepada 
yang berhak, satu persatu orang yang dizaliminya harus dite-
mui, minta izin kepada mereka,” lanjutnya. 

“Kalau terkait riba, dosa terkecilnya saja seperti seorang 
anak berzina dengan ibu kandungnya, gimana mau tobat lagi?,” 
beber Iblis yang ditanggapi dengan tertawa oleh para setan. 

Mereka senang, karena banyak sekali manusia yang makan 
uang haram seperti riba dan korupsi, seperti saat ini. Mereka 
yakin, si pelaku sudah tidak bisa diselamatkan lagi dari api 
neraka kecuali si pelaku memang benar-benar mau bertaubat 
nasuha.  Untuk syarat ini para setan yakin akan sulit dipenuhi 
oleh manusia.

Gelincirkan manusia untuk terus nyaman menikmati uang haram
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19. SUAP MENYUAP

Menyikapi fenomena suap-menyuap di kalangan manusia, 
tak ayal membuat Iblis juga tertarik mengomentari. 

“Aku heran saja, sih melihat manusia yang suka suap-
menyuap itu. Padahal, baik orang yang disuap ataupun 
menyuap akan dilaknat oleh Tuhan,” Iblis menjelaskan bagikan 
seorang pendakwah.  

“Nah, untuk negara-negara di dunia, Indonesia merupakan 
negara yang memiliki potensi besar praktik suap-menyuap 
ini. Kalian tahu mengapa?” tanya Iblis yang dijawab dengan 
gelengan  kepala. 

“Karena di negeri ini, hukumnya tidak tegas, dan budaya 
masyarakatnya yang terlalu toleran dan suka iba. Jadi, suap-
menyuap dianggap sebagai pemberian ikhlas. Hehehe, rusak 
deh mereka,” Iblis menutup diskusinya. 

“Bahkan banyak orang yang rela menyuap demi mendapat-
kan posisi dan jabatan tertentu. Asyik di sini, bos” ungkap setan 
bahagia

Suburkan praktik suap-menyuap. Maka tak akan ada yang manusia 
yang tidak mencicipi neraka

20. PENGEMPLANG PAJAK   

Suatu ketika, seorang petugas pajak Indonesia tertangkap 
tangan dengan uang yang berlimpah dan rumah mewah. Seli-
dik punya selidik ternyata ia menggelapkan uang pajak dan 
menerima uang “kotor” dari wajib pajak nakal. Iblis tertarik 
untuk nimbrung mengomentari.  
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“Orang kaya di negeri ini cukup banyak bahkan ada 
yang menduduki 10 besar orang kaya di dunia. Tapi, jumlah 
kemiskin an di negeri ini juga tetap meningkat,” kata Iblis dalam 
sebuah rapat tertutup dengan pentolan setan. 

“Aku salut melihat fenomena ini, artinya kalian bekerja 
cukup efektif,” puji Iblis kepada setan. 

“By the way, apa kiat yang kalian gunakan untuk membuat 
kondisi ini semakin buruk?,” tanya Iblis. 

“Bos, kami tiupkan di hati mereka untuk tidak membayar 
pajak. Kami katakan, buat apa memberikan harta kalian kepada 
negara. Lebih bagus hartanya kalian nikmati saja di luar negeri.  
Lalu, kami ajak mereka untuk bekerjasama dengan petugas 
pajak yang mudah disogok.  Petugas seperti itu pasti ada. Siapa 
sih yang tidak tertarik dengan duit?” setan memamerkan presta-
sinya.   

Hilangkan kecintaan manusia terhadap negaranya dengan tidak  
membayar pajak  

21. HEDONISME

Seperti tak habis-habisnya, koruptor di Indonesia terus ber-
munculan dan tertangkap. Berbagai kejahatan ekonomi juga 
merajalela. Bagi Iblis itu adalah keberhasilan mereka. 

“Salah satu akar penyebab korupsi, riba, rampok, maling, 
di kalangan manusia adalah sikap hedonisme, “ Iblis membuka 
acara Nonton Bareng malam itu. 

“Gengsi juga kan bos?” tanya setan. 
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“Benar, gengsi juga menjadi faktor utama. Manusia takut 
dan gengsi dianggap miskin, takut dianggap tidak punya apa-
apa. Akibatnya, mereka panik, berpikiran pendek, ambil jalan 
pintas, terlilit hutang, lebih besar pasak dari tiang, ngak peduli 
pilih profesi haram asalkan mendapat uang cepat, mengkhayal 
tanpa kerja, dsb,” Iblis bertepuk tangan. 

Suburkan perasaan gengsi di hati manusia dan takut dianggap miskin  

22. HARTA DI TANGAN ORANG DUNGU

Iblis senang sekali memperhatikan manusia yang sibuk 
mencari harta. 

“Setiap hari manusia mencari harta. Di antara mereka ada 
yang berhasil mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka  
inginkan. Namun, tidak sedikit yang tidak mendapatkan sesuai 
dengan harapan mereka“ pagi ini Iblis memberikan kuliah ten-
tang fenomena keuangan kepada para setan. 

Iblis melanjutkan,” Sayangnya, banyak manusia yang 
menyangka bahwa Tuhan hanya melihat hasil kerja mereka 
saja berupa kesuksesan materi semata. Padahal, kesuksesan 
itu justru  terletak pada keberhasilan mereka menjalani proses 
mencari harta dengan cara yang benar. Jadi, manusia yang 
mengikuti jalan Tuhan dalam proses mencari harta maka 
mereka  sudah dianggap sukses. Adapun, output berupa kepe-
milikan harta yang banyak, atau karier yang meningkat hanya-
lah dampak dari kesuksesannya menjalankan perintah Tuhan,” 
Iblis memberikan materi yang terbilang “berat” untuk para setan 
yang mulai saling  berpandang-pandangan, tidak paham. 
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“Maksudnya, bagaiman bos?, konkritnya apa?” tanya setan, 
pusing.

“Jadi, orang yang memegang harta, baik sedikit atau banyak , 
tapi tidak mengikuti jalan Tuhan sama seperti orang dungu. 
Mereka akan dihantui oleh ketakutan ketika memiliki harta apa-
lagi ketika tidak memilikinya. Kalian paham,?” tanya Iblis yang 
dijawab serentak dengan gelengan kepada para setan.

Hanya orang dungu yang tidak mengikuti jalan Tuhan, maka 
perbanyak jumlah mereka

23. HARTA DALAM PANDANGAN MISKIN 
PEMALAS

Iblis juga menguraikan prihal manusia terkait harta. “Sejak 
dulu manusia selalu berdebat mengenai mana yang lebih baik. 
Apakah menjadi orang kaya yang bersyukur atau menjadi orang 
miskin yang bersabar.” Setan mangut-mangut takzim. 

“Perdebatan ini tidak pernah habisnya. Masing-masing pasti 
memiliki alasan. Padahal yang terbaik adalah yang paling ber-
takwa. Orang kaya dan miskin yang bertakwa adalah sama di 
mata Tuhan. Demikian pula orang kaya dan miskin yang kufur 
adalah sama statusnya di hadapan Tuhan.” Iblis melanjutkan 
penjelasannya.

“Lalu, tugas kami apa bos?” tanya setan.  

“Tugas kalian, membuat manusia menjadi bingung dengan 
perdebatan ini. Buat mereka fanatik dengan masing-masing 
pendapat. Saling ejek dan klaim. Padahal, kalau orang miskin 
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yang tak bertakwa datang kepada Tuhan dan memamerkan 
kemiskinannya, maka ia pasti akan dicampakkan Tuhan dalam 
neraka bersama dengan orang kaya yang juga tidak bertakwa. 
Tuhan itu kaya, tapi manusia sering mengukur kehebatan 
dengan  kaya atau miskin. Kasihan mereka,” Iblis berpura-pura 
prihatin padahal sangat senang dengan kondisi itu.

Buat manusia menjadi bingung, mana yang lebih baik antara kaya dan 
miskin

24. KEMISKINAN

Iblis adalah makhluk yang piawai menggoda manusia.  
Tekniknya semakin canggih dari waktu ke waktu. Salah satu 
aspek yang paling mendapatkan perhatian Iblis adalah 
berkait an dengan harta. 

“Harta adalah fitnah bagi manusia dari masa ke masa. Selalu 
menjadi sumber malapetaka. Bukan karena hakikat hartanya, 
tapi karena hakikat nafsu manusia yang berpotensi untuk kon-
flik, stress dan serakah,” kata Iblis ketika diminta menjadi pem-
bicara dalam sebuah workshop yang dilakukan para setan. 

“Kita bisikkan ke hati manusia, bahwa kemiskinan itu bagus. 
Bisikkan bahwa orang miskin itu tidak akan ditanya dari mana 
hartanya dan kemana dinafkahkannya. Sampaikan kepada 
mereka bahwa si pemilik harta adalah mahkluk yang jelek di 
mata Tuhan. Akibatnya, mareka akan berlomba-lomba untuk 
menjadi miskin dan mengharapkan belas kasihan orang lain 
semata. Untuk orang seperti ini, mana mungkin akan mulia di 
hadapan Tuhan karena ia pasti akan susah beribadah dan mem-
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berikan manfaat kepada orang lain dengan hartanya. Bukankah 
begitu,?” tanya Iblis kepada setan yang dijawab dengan anggu-
kan setuju oleh para setan.

Bisikkan kepada manusia bahwa miskin itu bagus

25. INVESTASI PARIWISATA

Banyak negara menggalakkan sektor pariwisata di negeri-
nya. Berbagai negara berlomba untuk memperbanyak jumlah 
kunjungan wisatawan baik luar maupun domestik. Kondisi ini 
menarik minat setan untuk berinvestasi di Indonesia di sektor 
pariwisata.  Gagasan ini mereka sampaikan kepada sang Iblis 
yang merupakan guru dan motivator mereka. 

“Bos, kita harus mengambil peran di sektor pariwisata. 
Jangan  sampai ketinggalan. Menurut kami, negara-negara yang 
menjadi tempat investasi kita biasanya lemah posisi tawarnya. 
Mereka akan menerima apa saja permintaan kita. Misalnya, 
kita minta dibuatkan klub-klub malam khusus turis, minuman 
keras dan panti pijat bahkan tempat perjudian. Bagi pemimpin 
negara -negara itu, hal yang terpenting hanyalah uang atau 
devisa negara.  Mereka tidak akan memikirkan aspek moral apa-
lagi agama. Gimana, bos?, apakah disetujui?” setan bertanya. 

“Hmmmm, ide kalian bagus. Aku setuju. Segera eksekusi,” 
kali ini Iblis langsung menyetujui. 

Kaburkan etika dan moral dalam pandangan manusia. Katakan 
bahwa mengukur sesuatu dengan uang jauh lebih baik 
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26. LOWONGAN KERJA SETAN

Melihat kondisi pengangguran yang dialami manusia, maka 
setan mengusulkan kepada Iblis untuk membuka lowongan 
kerja bagi para manusia. Lowongan yang dibuka adalah tenaga 
agensi setan seperti agensi prostitusi, perjudian, bisnis hiburan 
malam, pornografi, dan korupsi. Menurut setan, bidang yang 
ditawarkan itu akan menarik banyak manusia. 

“Kasihan mereka bos, semakin lama semakin sudah mencari 
pekerjaan. Jika mereka bergabung dengan kita tentu kese nang-
an       dunia akan mereka dapatkan,” tawa setan mengejek. 

Konon, ide setan ini akhirnya terlaksana dengan sedikit 
modifikasi. Banyak manusia yang tertarik mendaftar dan men-
jadi karyawan Iblis dan setan, kendati tidak diekspos oleh media 
massa. 

Selalu buat manusia tertarik dengan misi setan

27. KENIKMATAN SEMU

Iblis pernah mengajak para setan untuk menikmati makan 
malam di sebuah restoran terkenal buatan manusia, di Italia.  
Makanan yang disajikan berharga jutaan rupiah per-setan. 
Tentu saja Iblis dan setan tidak perlu membayar, karena mereka 
bisa makan berbarengan ketika seseorang tidak membaca doa 
ketika makan. 

“Kalian lihat, inilah yang dinamakan kenikmatan semu, yaitu 
kenikmatan yang dinilai dengan panca indera semata seperti 
kenikmatan lidah mata, atau kulit semata. Mereka tidak ber-
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upaya meningkatkan kenikmatan sejati mereka yaitu hati atau 
kenikmatan ruhani.  Mereka rela menghabiskan jutaan rupiah 
hanya untuk mendapatkan sensasi lidah semata,” lanjutnya. 

“Bos, bukankah tidak menjadi masalah jika mereka memiliki 
uang dan didapat dari jalan halal?” tanya setan. 

“Tentu saja, tidak bermasalah, apalagi kalau mereka menge-
luarkan zakat atau sedekah. Tapi, aku berani taruhan dengan 
kalian, berapakah jumlah manusia seperti itu di dunia?’ tanya 
Iblis menantang.

Hiasi pandangan manusia dengan kenikmatan semu. Mereka akan 
menghabiskan seluruh umur untuk mengejar kenikmatan semu itu

28. HAMSTER

Iblis mengumpamakan banyak manusia seperti Hamster 
yang berlari di roda putar. Si Hamster terus berlari padahal 
mereka  ini tidak kemana-mana. Mereka hanya berlari di tempat 
tapi menyangka telah melakukan banyak hal. 

“Kalian bayangkan, bagaimana lucunya manusia seperti itu. 
Mereka menyangka akan masuk surga dan melakukan banyak 
kebaikan. Padahal, apa yang mereka lakukan itu sia-sia semata. 
Mereka akan kaget ketika nanti berada di alam Barzakh apalagi 
ketika di akhirat,” Iblis bergumam sambil tersenyum.

“Memang kenapa bos? tanya setan.

“Yah, apalagi kalau bukan karena ingin pamer kebaikan. 
Infin dianggap hebat, sholeh, peduli atau dekat dengan Tuhan,” 
jawab Iblis tenang. 
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“Hmm, begitu ya bos. Ngomong-ngomong, apakah kami 
boleh memiliki hamster?” tanya setan dengan lugu. Maklum, 
mereka tidak akrab dengan hewan-hewan peliharaan manusia. 

Tipu manusia dengan terus meyakinkan mereka bahwa manusia bisa 
masuk surga dengan jalan yang mudah

29. JEBAKAN RUTINITAS

Pagi itu Iblis mengajak para setan untuk mengamati aktifitas 
harian manusia. 

“Kamu lihat manusia setiap hari, bangun tidur, ber angkat 
kerja, bermacet ria, stress di kantor, libur di hari Sabtu dan 
Minggu.  Begitulah yang mereka lakukan setiap hari sampai 
mereka menghadap Tuhan,” Iblis membuka acara Debat Ala 
Setan yang rutin dilakukan setiap 6 bulan. 

“Lucunya, manusia selalu mengharapkan sesuatu yang 
hebat terjadi dalam hidupnya baik di dunia dan di akhirat. Di 
dunia mereka berkhayal akan menjadi kaya, tenar, dan sejahtera. 
Di akhirat, mereka berharap masuk surga dan bersama Nabi. 
Sayangnya, mereka tidak melakukan sesuatu yang hebat dan 
berbeda untuk itu” bebernya bersemangat. 

“Jebakan rutinitas ya bos?” setan mencoba menguatkan 
penjelasan si bos dan dijawab dengan anggukan oleh Iblis.  

Jangan sampai manusia melakukan sesuatu yang hebat untuk 
akhiratnya
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30. FITNAH HARTA
Banyak terjadi peperangan antara manusia. Faktor utama-

nya biasanya terkait dengan harta atau perebutan wilayah. 
Melihat kondisi itu, Iblis merasa berhak untuk mengomentari. 

“Fitnah manusia masa kini itu adalah harta,” kata Iblis sambil  
membuka-buka diarinya yang terlihat mulai usang. Maklum 
usianya sudah ribuan tahun. 

“Sejak awal kehidupan manusia, sampai kini, aku paham 
betul    fitnah masing-masing umat atau peradaban. Ada yang 
fitnah nya berupa keimanan. Ada umat yang mendapatkan 
fitnah  berupa peperangan. Untuk manusia abad millennium 
ini, maka fitnahnya adalah harta, baik harta yang sedikit atau 
banyak. Kita tidak perduli apakah itu orang kaya atau miskin, 
orang alim atau bodoh, pemimpin atau rakyat, laki-laki atau 
perempuan, orang tua atau muda, muslim atau kafir. Cara pikir 
mereka terhadap harta harus kita seragamkan. Bahasa kerennya 
kita standarisasi. Standarnya bahwa harta adalah tujuan hidup 
dan tidak penting itu halal atau haram. Mengerti?” tanya Iblis 
kepada setan. 

Setan hanya tertawa cengengesan. Sok paham.

Timbulkan perpecahan antara manusia dengan motif perebutan 
harta

31. KEKAYAAN
Iblis melanjutkan paparan presentasinya terkait dengan 

kekayaan.  

“Jika ajakan untuk menjadi miskin tidak berhasil, maka 
bisikan  kepada orang yang giat bekerja itu untuk terus 
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memupuk  kekayaan. Katakan bahwa harta itu harus dikumpul-
kan sebanyak -banyaknya. Jangan pedulikan halal dan haram 
karena nanti bisa dibersihkan. Sampaikan kepada mereka 
sebuah kebohongan bahwa Tuhan memaklumi kalau mereka 
meninggalkan sholat, memakan riba, menipu, korupsi atau 
menzalimi orang. Toh, mereka nanti bisa membersihkan harta-
nya dengan berhaji, atau sedikit bersedekah,” kata Iblis sambil 
memegang pulpen emasnya. 

“Bagaimana kalau mereka bertahan dari godaan kita?” tanya 
setan mulai pintar. 

“Jika mereka tetap bisa bertahan dari godaan itu. Ajak 
mereka  untuk menjadi orang yang bakhil dan pelit. Tanamkan 
ke hati mereka bahwa orang lain adalah pemalas, mau enak 
sendiri saja. Akibatnya mereka akan menjadi bakhil dan selalu 
merasa lebih hebat dari orang lain,” lanjutnya dengan antusias.

Katakan kepada manusia bahwa Tuhan itu memaafkan dosa mereka 
kendati mereka terus melakukan kejahatan

32. ROKOK 

Milyaran batang rokok setiap tahun dibakar di Indonesia.  
Konon jumlah asap yang dihasilkan melebihi asap dari 
kebakaran  hutan di Kalimantan dan Pekanbaru. Makanya, Iblis 
juga tertarik untuk mengomentari fenomena ini. 

“Rokok adalah senjata efektif sebagai langkah awal kita me -
rusak tubuh dan hati manusia,” Iblis mulai melirik pembahasan  
tentang rokok. 
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“Lucunya, manusia tetap berpikiran bahwa rokok itu 
tidak dilarang oleh agama. Padahal, jelas-jelas merusak baik 
mata pencarian maupun kesehatan. Begitupun, bagi kita ini 
adalah sebuah peluang dan bonus. Banyak orang telah yang 
kecanduan  terhadap rokok. Ketergantungannya bahkan 
melebihi ketergantungan  terhadap Tuhan,” kata Iblis senang, 
sambil menghisap cerutunya. 

“Bos, bahkan ada orang tua yang rela memilih rokok 
ketimbang membiayai anak-anaknya sekolah,” setan menam-
bahkan. 

“Betul, makanya kalian buat spanduk besar dan letakkan 
di jalan-jalan tol. Tulis besar-besar: “SIAPA BILANG MEROKOK 
TIDAK MEMBUAT ANDA MASUK SURGA. Biar manusia terke-
coh?”, Iblis terkekeh-kekeh senang melihat kebodohan manusia. 

Setan juga tertawa miris. Maklum, si bos juga punya hobi 
yang sama yaitu merokok. 

Buat manusia kecanduan dengan materi. Kehancuran mereka akan 
semakin jelas

33. TUHAN DALAM KEGIATAN EKONOMI 

Maraknya aksi penipuan berkedok bisnis serta munculnya 
produk-produk palsu di Indonesia menjadi perhatian Iblis. 

“Dalam kegiatan ekonomi, manusia selalu meninggalkan 
Tuhan. Tahu kenapa?, tanya Iblis kepada setan yang sedang 
asyik berjoget-joget. 
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“Mungkin mereka takut, kalau mengikuti aturan Tuhan 
maka keuntungan mereka jadi kecil. Mereka tidak bisa tipu-tipu 
dan berbohong. Mereka tidak bisa menimbun barang, berbuat 
zalim dan berspekulasi, kan, bos?” jawab setan. 

Iblis sedikit kaget. Tidak biasanya para setan bisa pintar 
seperti  ini. 

“Benar, kalian pintar. Padahal kalau manusia itu mengi-
kuti aturan Tuhan, justru keuntungan mereka bisa berlipat 
ganda. Mereka mendapatkan ganjaran dunia dan akhirat” Iblis 
menjelaskan. 

“Tapi, namanya juga manusia, mudah dibodohi. Mereka 
selalu saja lebih yakin dengan pikiran mereka sendiri ketimbang 
hasil pekerjaan kita yang menunjukkan bahwa manusia tak akan 
pernah untung selamanya ketika aturan Tuhan tidak mereka  
gunakan dalam aktifitas ekonomi,” Iblis berdecak heran.       

Manusia saat ini tidak peduli dengan bisnis haram, maka dukung 
bisnis itu

34. MENGHARAP KEBERKAHAN

Banyak warga Indonesia yang mengunjungi kuburan atau 
pohon-pohon untuk mendapatkan berkah. Budaya ini menjadi 
produk kebanggaan Iblis. 

“Manusia ingin sekali mendapatkan kasih sayang Tuhan 
dalam kehidupannya. Itu namanya mengharapkan berkah dari 
Tuhan. Ada yang ingin mendapatkan kekayaan yang berkah, 
pernikahan yang berkah, atau pekerjaan berkah. Namun, 
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sayang nya, semua harapan itu pasti tidak akan diperoleh. Kalian 
tahu mengapa?” tanya Iblis kepada setan yang sedang asyik 
berolahraga. 

“Tidak tahu, bos,” setan serempak menjawab.  

“Hal itu dikarenakan, untuk mencari berkah tentu saja harus 
mematuhi perintah Tuhan. Harus sering bertaubat dan disiplin 
menjalankan perintah-Nya. Mana mungkin manusia diberkahi 
kalau ia malas beribadah, masih asyik makan uang haram, atau 
suka menzalimi orang lain, memakan hak orang lain atau buka-
buka aurat untuk mencari nafkah. Jauh panggang dari api,” Iblis 
menyakinkan para setan. 

“Atau mengunjungi kuburan dan pohon-pohon ya bos?” 
tambah setan.

“Benar, mereka justru akan menjadi syirik. Pasti masuk 
neraka.   Tiada maaf bagi mereka” lanjut Iblis.

Perbanyak media yang mengantarkan kepada kesyirikan manusia 

35. SINDROM UBIN (TILING SYNDROME)

Terkait dengan manusia yang banyak mengeluh dan selalu 
merasa tidak cukup, Iblis juga memberikan komentar. Dia me -
lihat bahwa sangat efektif menggelincirkan manusia dengan 
menggunakan modus rasa tidak syukur ini.

“Manusia itu sering terkena tiling syndrome (sindrom ubin). 
Sindrom ini adalah seperti seorang yang melihat ubin lantai 
rumahnya yang rusak. Dia fokus pada ubin yang rusak saja, dan 
bukan pada ubin lain yang telah ada. Dia memikirkan terus satu 
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ubin yang rusak itu,” Iblis membuka catatan hariannya di depan 
para setan. 

“Binatang apa itu, bos?” heran setan. 

“Sindrom ini bukan nama binatang. Ia adalah sebuah sikap 
atau rasa tidak bersyukur. Manusia selalu melihat apa yang 
tidak dimilikinya dan merasa bahwa kebahagiaan mereka itu 
ada pada sesuatu yang belum mereka miliki. Makanya, banyak 
manusia yang panik dan merasa bahwa apa yang dimilikinya 
saat ini tidak berguna, kurang atau belum membahagiakan. 
Akhir nya, mereka kejar, tuh, sesuatu yang belum dimiliki. Ini 
adalah senjata pamungkas kita,” lanjut Iblis yang dianggukkan 
oleh para setan sambil melihat ke bawah kaki mereka. Melihat 
ubin tentunya 

Perbanyak manusia menjadi tidak bersyukur

36. “MANISNYA” UANG HARAM

Di Indonesia ada anggapan bahwa saat ini mencari uang 
haram saja sangat sulit apalagi uang haram. Siapa sangka 
bahwa jargon ini merupakan kreasi para setan untuk semakin 
mendekatkan manusia dengan uang haram sehingga manusia 
merasa pesimis untuk mencari uang halal. 

“Aku suka melihat pencapaian yang kalian lakukan,” puji 
Iblis kepada para setan. Iblis biasanya terbilang jarang memberi 
pujian kepada para setan. 

“Aku bangga, kalian telah membuat prilaku manusia banyak  
berubah, dari positif kepada prilaku negatif tentunya,” setan 
merasa tersanjung.” 
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Aku juga senang melihat banyak manusia yang sudah tidak 
peduli cara mencari harta apakah halal atau haram,” lanjutnya. 
“Mereka  tidak perduli lagi dengan uang riba, makan bunga 
uang. Mereka masa bodoh dengan judi atau spekulasi. Mereka 
suka sekali dengan  tipu-tipu. Aku salut banget melihat pen-
capaian kalian,” Iblis melanjutkan pujiannya. 

“Tapi, bos, sejujurnya bukan kami yang hebat” setan me  -
nyela.                     Iblis sedikit heran.

“Tentu saja bos-lah yang hebat karena mendidik kami men-
jadi setan yang kreatif dan inovatif,” puji setan. 

“Wow, kalian memang setanku yang paling kubangga,” puji 
Iblis. 

Setan tersenyum sedikit kecut, karena takut jika sewaktu-
waktu sang bos kumat marahnya.

Katakan kepada manusia bahwa mencari yang halal itu susah  

37. ZAKAT

Selain memotivasi manusia untuk tidak membayar pajak. 
Iblis juga menekankan para setan untuk memperhatikan sektor  
zakat. Dia sangat khawatir jika manusia memiliki kesadaran 
penuh membayar zakat. Menurutnya, itu sangat berbahaya. 

“Pastikan manusia itu enggan untuk berzakat, atau berse-
dekah. “Bisikkan di hatinya bahwa zakat itu akan mengurangi 
hartanya,” nasehat Iblis kepada para setan. 

“Kalaupun ada di antara mereka yang membantah kita 
dan kemudian membayar zakat atau sedekah, maka pastikan 
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mereka melakukannya karena riya, ingin pamer kebaikan dan 
kehebatan di mata manusia. Sedekahnya akan sia-sia. Singkat-
nya, kita bisa masuk di semua kondisi manusia dan semua level 
penghasilan. Hebat, bukan?” Iblis membeberkan strateginya.

“Siap bos, kalau itu sih mudah sekali,” lanjut setan. 

“Bos silahkan lihat pencapaian kami. Manusia-manusia di 
sini sangat pelit dan takut uangnya habis. Selain itu, yang mem-
bayar zakat biasanya suka pamer. Orang miskinnya dikumpu-
kan di rumahnya, antri, bahkan ada yang sampai terinjak-injak. 
Mereka sangat hebat. Tentunya, hebat dalam kebodohan,” sindir 
setan yang disambut Iblis dengan tertawa.

Jangan sampai manusia gemar membayar pajak atau zakat

38. MENTAL JONGOS

Beberapa waktu lalu, di negeri ini santer istilah jongos 
digaungkan. Istilah ini dipakai untuk menunjukkan mental 
budak yang selalu takut dan patuh kepada perintah majikan-
nya. Istilah ini menunjukkan ketidakmampuan seseorang atas 
suruhan dari orang lain. 

“Bos, saat ini istilah jongos lagi tren digunakan di negeri ini. 
Maksud mereka adalah orang suruhan yang selalu patuh dengan 
perintah majikan mereka,” setan melaporkan fenomena terbaru 
kepada Iblis. Mereka memang selalu diperintahkan Iblis untuk 
mengikuti semua perkembangan manusia dari detik ke detik. 

“Hmmm, istilah itu tidak baru. Sejak dari dulu jongos itu 
selalu ada. Dari jaman Namrudz, Fir’aun, sampai masa modern, 
fenomena ini adalah tren,” Iblis berkomentar santai. 
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“Mereka adalah para budak yang tidak bisa menentukan 
hidupnya sendiri. Seperti kerbau ditusuk hidungnya. Namun, 
hal itu tidak menjadi perhatian utama kita. Hal yang harus kita 
perhatikan adalah bagaimana supaya manusia itu menjadi 
jongos terhadap hawa nafsunya. Mereka akan menjadi budak 
nafsu. Nah, jongos ini yang paling aku sukai,” kata Iblis tertawa 
dan disambut dengan tawa setan juga. 

Maklum, mereka sebenarnya juga adalah jongos Iblis yang 
paling setia. 

Jadikan manusia budak hawa nafsunya

39. I AM WHAT I HAVE

“Strategi terjitu yang harus kita lakukan adalah merubah 
pandangan manusia bahwa indikator keberhasilan adalah 
dengan  memiliki semua materi,” Iblis membuka dialog Jumat 
pagi itu. 

“Istilahnya, I am What I have (Aku adalah apa yang kumiliki). 
Biar mereka menjadi pemburu materi. Padahal keberhasilan itu 
harus diukur dengan proses pembentukan kepribadian mereka 
menjadi penyabar, ikhlas, dermawan, zuhud, rendah hati dan 
seabrek instrumen ketaqwaan lainnya,” lanjutnya mantap.

Setan mengernyitkan dahi karena mereka sangat jarang 
mendengarkan kata-kata ini keluar dari mulut si bos. 

“Lalu, bagaimana penjabaran tekniknya bos?” tanya setan, 
to the point.

 “Mudah, cukup kalian goda mereka untuk membeli semua 
barang yang diiklankan di media-media itu. Mereka akan terus 
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memburu dan menjadi kolektor barang-barang atau kese nang-
 an semata. Baik miskin atau kaya, akan menjadi korban kita. 
Mereka akan dimiliki oleh benda-benda itu dan bukan memi-
likinya. Ini hanya masalah permainan pikiran. Hehehe,” lanjutnya 
dengan yakin.   

“Siap bos besar, beres,” sambut Iblis.

Rusak paradigma manusia sehingga menganggap bahwa kepemilikan 
berupa benda adalah tujuan hidup

40. BANK SYARIAH

Di dunia, sedang tren berdirinya bank syariah. Bank dengan  
 sistem berbasis asset ini menerapkan prinsip-prinsip  Islam yang 
anti riba (membungakan uang). Siapa sangka, Iblis telah lama 
mewanti-wanti supaya keberadaan bank syariah ini jangan  
sampai berkembang pesat. 

“Bank syariah itu adalah bank yang bisa menghancurkan 
tradisi riba di seluruh dunia. Kalau bank-bank itu berkembang 
pesat, maka habislah strategi kita merusak ekonomi dunia,” kata 
Iblis dengan khawatir. 

“Lalu, bagaimana menghambat perkembangannya, bos?’ 
tanya setan ikut-ikutan khawatir. 

“Hmmm, ini termasuk hal yang gampang-gampang susah. 
Begini saja, kalian pastikan saja bank-bank yang non syariah 
untuk membenahi tampilan mereka dengan simbol-simbol 
seolah-olah mengemban kebaikan Tuhan. Campur adukkan 
pemahaman kebatilan dan kebaikan dalam aktifitas mereka 
sehingga para pemilik dan pengelolanya akan berpikir bahwa 
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mereka tidak melakukan kezaliman ekonomi. Mereka akan 
merasa bahwa mereka juga dekat dengan Tuhan,” kata Iblis 
sambil menunjukkan ke dadanya.  

“Sementara itu, tanamkan ke dalam pikiran pengelola dan 
pemilik bank syariah untuk selalu meniru pola pikir bank non 
syariah. Buat mereka panik ketika target tidak tercapai sehingga 
mereka juga akan tergoda melakukan hal-hal yang tidak sesuai  
syariah. Akhirnya, kedua pihak ini akan merasakan kepanik an 
dan ketakutan. Lagi-lagi, kita harus menaklukkan mereka 
dengan  satu-satunya godaan terefektif dan teruji dari jaman ke 
jaman. Apakah itu?” tanya Iblis tersenyum. 

Para setan menjawab serentak, 

“Uanggggggggg….”.

Rusak paradigma masyarakat sehingga tetap menganggap bank 
konvensional sama seperti bank syariah

41. PESONA UANG

 Dulu, ketika alat tukar belum ditemukan, pengaruh godaan 
Iblis masih terbilang kecil. Namun, setelah ditemukannya uang 
sebagai alat tukar, Iblis melihat misi mereka menjadi sangat 
mudah.  Makanya, dia selalu menekankan para setan untuk 
menggunakan uang sebagai modus. 

“Kreasi manusia yang layak mendapatkan penghargaan dari 
kita tentu saja penciptaan uang,” kata Iblis sambil membuka-
buka buku sejarah ekonomi dunia. 

Seperti biasa, para setan dengan takzim mendengarkan. 
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“Bayangkan, benda kecil yang dulu terbuat dari emas, perak 
dan kini hanya terbuat dari kertas ini ternyata mampu mempe-
ngaruhi seluruh sendi kehidupan mereka. Hampir seluruh konflik   
dan perpecahan di dunia  disebabkan karena uang. Uang yang 
seharusnya hanya menjadi alat tukar kini menjadi alat spekulasi 
atau mempermainkan hidup orang lain. Uang yang seharusnya 
berada di bawah kendali manusia justru telah menjadi pena-
kluk dan pengendali hidup manusia. Aku bangga dan salut. 
Tidak salah kalau kiranya Tuhan manusia saat ini  adalah uang. 
Hehehe, hidup mereka porak poranda karena uang,” kata Iblis 
bangga. 

“Bos, tugas ini sudah sering kami lakukan,” kata setan. 

“Kalian jangan cepat berpuas diri, terus saja meniupkan 
kepada manusia supaya mengejar uang bagaimanapun caranya. 
Bagi manusia yang sangat tertarik dengan uang, kalian bisikkan 
keserakahan dan kekikiran. Bagi yang takut kepada uang, bisik-
kan pula supaya mereka menjauhinya sehingga mereka  menjadi  
miskin. Baik orang serakah, maupun yang memilih miskin akan 
menjadi korban uang,” lanjutnya.  

“Hahaha, mereka tidak tahu bahwa kuncinya bukan terle-
tak di kepemilikan uang, tetapi ditentukan apa yang ada di hati 
mereka. Mereka bisa masuk surga dengan memanfaatkan uang 
dengan benar atau sebaliknya terjun bebas ke neraka karena 
uang pula,” Iblis menutup meeting hari itu dengan mantap. 

Jadikan uang sebagai Tuhan manusia
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42. TENGGAK ALKOHOL  

Iblis tersenyum-senyum ketika menyaksikan berita di 
sebuah TV tentang sekumpulan manusia yang memprotes 
kebijak an pelarangan penjualan alkohol secara bebas di mini-
market. Tingkahnya diperhatikan oleh para setan. 

“Bos, kenapa senyum-senyum sendiri?. Ajak kami dong,” 
tanya setan mendekati sang bos besar tersebut. 

“Coba kalian lihat, mereka memprotes kebijakan pela rangan 
minuman keras karena beralasan bahwa sumber ekonomi 
mereka akan hilang jika minuman keras dilarang dijual bebas. 
Padahal, kerusakan ekonomi justru akan lebih parah terjadi 
jika minuman itu dibebaskan. Hihi, Mereka tidak menghitung 
biaya kerusakan moral, ketidakhamonisan rumah tangga, atau 
kerusakan mental para remaja yang dengan mudah mengakses 
minuman ini. Mereka benar-benar individualis dan mementing-
kan perut  sendiri saja. Para pemimpin mereka juga bodoh sih. 
Pikiran mereka pendek. Katanya, untuk mendapatkan pajak dan 
sumber pendapatan negara, tapi mereka tidak memperhitung-
kan kerusakan negara itu dalam jangka panjang. Mereka tidak 
yakin dengan firman Tuhan bahwa kerusakan minuman keras 
itu lebih banyak dibandingkan manfaat ekonomi yang tidak 
seberapa itu. Nah, aku tersenyum karena bahagia dan bangga 
atas kerja keras dan cerdas yang kalian lakukan untukku,” lan-
jutnya sambil menepuk punggung seorang setan yang berusia 
muda yang terlihat penuh semangat.

Bisikkan di hati manusia bahwa demi uang mereka diperbolehkan 
menerapkan sebuah kebijakan yang dilarang agama 
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43. ASET VS LIABILITY

Diskusi Iblis pagi itu terkait dengan surga. Bagi Iblis, semakin 
hari, semakin banyak manusia yang berpotensi masuk neraka. 

“Apa sih yang diandalkan manusia sehingga mereka merasa 
layak mendapat surga?” tanya Iblis kepada para setan. 

“Aku pastikan mereka tidak mendapatkannya karena 
me reka  tidak memiiki asset akhirat. Kalaupun ada, sedikit sekali 
dan biasanya akan habis karena akan diambil oleh orang yang 
dizaliminya,” kata Iblis dengan serius. 

“Kezaliman yang dilakukannya menjadi liability alias beban 
akhirat mereka. Kezaliman itu bisa dalam bentuk merusak 
pikir an, perbuatan atau menjauhkan manusia dari Tuhan. Mereka  
tekor alias rugi. Kendati mereka memiliki kekayaan dunia karena 
profesi  merusak itu. Nasib-nasib…,” Iblis tertawa mengejek. 

“Nah, yang lebih rugi adalah orang yang tidak memiliki asset 
dunia dan akhirat sekaligus. Di dunia mereka miskin harta dan 
di akhirat miskin pahala. Sakitnya tuh di sini,” kata Iblis sambil 
menunjuk dadanya.  

“Seperti lagu ya bos,” tawa setan dengan senang. 

Jangan sampai manusia memiliki aset atau bekal untuk akhirat

44. BISNIS HARAM

Di Indonesia marak pedagang daging atau beras yang 
menggunakan boraks dan formalin untuk mengawetkan jualan-
nya. Alasannya sederhana, untuk mendapatkan untung besar 
karena harganya murah jika dibandingkan pengawet makanan. 
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Kedua bahan ini sangat berbahaya untuk dikonsumsi oleh 
manusia karena bahan ini biasanya digunakan untuk pengawet 
mayat. Fenomena itu tak urung membuat Iblis berkomentar. 

“Asyik, manusia di sini sangat inovatif dan kreatif.  Setahuku 
fenomena ini bahkan jarang terjadi di negeri-negeri kafir sekali-
pun,” Iblis berdecak kagum. 

“Apa penyebabnya, bos,? Setan penasaran juga. 

“Apalagi kalau bukan karena untuk mendapatkan keun tunga n                         
besar. Namun, mereka tidak paham bahwa itu adalah keuntungan 
besar kita. Bayangkan, mereka tidak menyadari bahwa yang 
mereka lakukan adalah salah satu bisnis haram. Menzalimi orang 
lain. Dosanya akan mengalir terus ke kubur mereka. Betapa uang 
telah menjadikan manusia banyak yang gelap mata,” Iblis tak 
habis pikir sekaligus bangga akan keberhasilan timnya. 

Jadikan manusia gelap mata sehingga akan melakukan apapun demi 
memenuhi kebutuhan ekonomi mereka

45. TIPE MANUSIA TERKAIT HARTA

Berbagai kriminalitas yang dilakukan manusia terkait harta 
merupakan keberhasilan Iblis dan timnya. Ternyata, Iblis sangat 
memahami kondisi psikologis manusia terkait harta. 

“Ada 4 tipe manusia terkait dengan harta yang mereka 
miliki,” Iblis membuka diskusi pagi di hadapan para Iblis. 

“Tipe pertama, orang kaya yang berpotensi masuk surga. 
Kelompok ini adalah orang mendapatkan harta dengan secara 
halal dan memanfaatkannya untuk jalan yang diridhai Tuhan. 
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Tipe kedua, orang kaya yang berpotensi masuk neraka. Mereka 
adalah orang yang mendapatkan harta dengan jalan haram 
atau mendapatkan harta secara halal tapi tidak menggunakan-
nya di jalan halal atau tidak mengeluarkan zakat. Tipe ketiga, 
orang miskin yang punya potensi masuk surga dan tipe keempat 
adalah orang miskin yang berpotensi masuk ke dalam neraka,” 
Iblis menjelaskan panjang lebar. 

“Nah, sasaran kita adalah menjadikan semua tipe masuk ke 
dalam neraka, tidak perduli miskin atau kaya. Selama ini, orang 
mengira bahwa yang berpotensi masuk ke neraka hanya orang 
kaya yang enggan mengeluarkan sedekah saja, padahal banyak 
sekali orang miskin yang masuk neraka karena tidak bersyukur 
dan protes kepada Tuhan serta merusak hati mereka dengan iri 
dan dengki,” Iblis melanjutkan dengan bersemangat.

Baik miskin atau kaya, pastikan semua mereka masuk ke dalam 
neraka

46. RIBA DAN KEHARAMAN BUNGA BANK

Perkembangan bank syariah banyak mendapat hambatan. 
Terutama dengan masih adanya anggapan bahwa bunga bank 
konvensional itu adalah halal. 

“Aku senang sekali melihat orang berselisih pendapat 
menge nai keharaman bunga bank,“ Iblis membuka sebuah 
majalah mengenai ekonomi. 

“Padahal, untuk memahami keharaman bunga itu meru-
pakan hal yang sederhana. Anak-anak juga bisa paham, “Iblis 
melanjutkan. 
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“Masalahnya, banyak orang yang mau mendapatkan uang 
dengan cara men-ternakkan uang. Mereka membuat dalih 
kehalalan riba atau bunga bank karena inflasi-lah, biaya opera-
sional   - lah, pokoknya, segala alasan untuk bisa melipatganda-
kan uang mereka tanpa repot-repot,” Iblis terkekeh. 

“Bos, sekarang ini lagi menjamur bank syariah, bagaiamana 
cara kita menghambatnya,?” tanya setan khawatir. 

“Hmmm, tentu saja itu mengkhawatirkan. Tapi, jangan takut, 
kita bisa merusak paradigma para pengelolanya. Jika mereka  
tidak memegang prinsip syariah dengan konsisten, maka ken-
dati sistem perbankannya sudah islami, tapi kita tetap bisa 
merusak pola pikir mereka supaya tetap kapitalis atau hedonis, 
bukan?” Iblis membuka rahasianya.

Suburkan paradigma kapitalis dan hedonis di pikiran para bankir, baik 
konvensional ataupun syariah

47. KARAKTER QARUN

Dalam sebuah acara napak tilas Iblis di muka bumi, Iblis 
memberikan tausiyah kepada para setan. 

“Manusia sering mengejek Qarun karena dianggap serakah, 
pelit, dan jauh dari Tuhan. Tapi mereka tidak sadar bahwa karak-
ter Qarun sudah mendarah daging di diri mereka,” kata Iblis 
ketika melepas para rombongan napak tilas. 

“Wah, asik juga bos,” setan bahagia. 

Iblis melanjutkan.
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”Bahkan sekarang ini, bukan orang kaya saja yang serakah, 
pelit dan jauh dari Tuhan. Orang miskin seperti itu juga tak kalah 
jumlahnya. Sudah miskin, sombong dan malas ibadah.” 

“Lalu bagaimana cara kami meningkatkan jumlah orang 
miskin seperti itu, bos?’ tanya setan. 

“Ok, kalian rasuki otak dan hati mereka untuk memandang 
kehidupan dengan pesimis sehingga yang ada di pikiran mereka 
adalah uang, uang dan uang. Hiasi mata mereka dengan rasa iri 
dan dengki, serta buat mereka selalu memandang bahwa hidup 
mereka menderita dan kalah. Kondisi ini merupakan nilai tam-
bah bagi kita,” Iblis menepuk dada bangga.

Rusak pikiran manusia sehingga selalu menganggap kehidupan 
orang lain lebih baik darinya

48. SETAN BISNIS  

Iblis membentuk divisi khusus setan yang diterjunkan ke 
pusat-pusat bisnis dan perdagangan. Mereka adalah pasukan 
khusus dan terampil. Targetnya, menjadikan seluruh aktifitas 
bisnis manusia jauh ajaran Tuhan.  Berbeda dengan modus 
jaman dahulu yaitu di pasar-pasar tradisional, maka saat ini 
tim Iblis sudah melebarkan sayap ke pusat-pusat bisnis dunia, 
seperti  di gedung-gedung pencakar langit. Bisnis yang paling  
menjadi perhatian mereka adaah bisnis keuangan karena diang-
gap merupakan bisnis yang memberikan efek buruk yang cepat 
jika tidak diberi nilai agama. Makanya, Iblis menempatkan tim-
nya lebih banyak di sektor-sektor bisnis. Tim yang dipilih sangat 
profesional dan terampil sekali.
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Jauhkan Tuhan dalam setiap aktifitas bisnis manusia

49. HUTANG DAN KREDIT

Jeratan hutang bisa membuat manusia gelap mata, tidak 
hanya hanya individu tapi juga negara. Memahami hal tersebut, 
maka Iblis mengerahkan timnya untuk membuat manusia ter-
lilit hutang. 

“Kalian harus pastikan setiap manusia untuk memiliki hutang 
atau kredit. Baik kredit konsumtif atau produktif,” Iblis menase-
hati     setan seperti layaknya seorang penasehat keuangan.  

“Jadikan hutang itu sebagai sesuatu yang menghantui 
mereka  setiap hari. Orang berhutang itu akan menjadi budak 
bagi orang lain. Mereka tidak akan bebas dan selalu tertekan. 
Nah, dalam keadaan demikian, kondisi hati mereka lemah. 
Mudah sekali bagi kita untuk menggoda mereka. Kita goda 
mereka untuk menjadi serakah, mengabaikan ibadah, saling iri 
dengki atau memakan uang haram. Jumlah korban kita akan 
menjadi berlipat-lipat,” Iblis tertawa. 

Setan-setanpun terbahak-bahak.

Suburkan budaya hutang di kalangan manusia

50. TIDAK BERSYUKUR

Meniupkan rasa tidak bersyukur adalah modus utama Iblis 
menjerumuskan manusia. Modus ini terus disempurnakan 
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karena memang begitulah komitmennya kepada tuhan yaitu 
menjadikan sebanyak-banyaknya manusia yang tidak ber-
syukur. 

“Menurut kalian,apa yang ada di pikiran sebagian besar 
orang ketika melihat kehidupan orang lain,?” Iblis membuka 
acara Coffe Morning pagi ini dengan sebuah pertanyaan kepada 
para setan. 

“Mereka merasa bahwa kehidupan orang lain lebih indah 
dari mereka,” jawab setan serempak. Mereka mengetahui 
jawab an ini, karena hampir setiap hari Iblis menanyakan hal ini 
kepada mereka. 

“Benar, manusia itu cendrung tidak bersyukur, makanya 
mereka selalu menganggap kehidupan orang lain lebih baik 
dari mereka. Padahal, setiap manusia memiliki masalah masing-
masing. Dahulu, aku juga melakukan hal sama ketika melihat 
kehidupan Adam. Aku cemburu sekali kepada Adam padahal 
Tuhan memberikan kesempatan yang sama kepadaku,” Iblis 
membuka kisahnya. 

“Nah, tugas kita adalah membuat manusia mabuk dengan 
angan-angan menjadi orang lain, setiap hari. Bisikkan, supaya 
mereka selalu cemburu kepada kehidupan orang lain. Buat 
mereka  sibuk dengan pikiran itu. Mereka akan kufur nikmat, 
dan dengki,” Iblis memberitahu teknik ini kepada setan. 

Jadikan manusia cemburu dengan kehidupan orang lain
Jebakan#50



POLITIK DAN HUKUM



48

The Handbook of Iblis

1. POLITIK KOTOR 
Beberapa politikus yang disaksikan Iblis di media-media 

menunjukan kepongahan dan arogansi intelektual yang mereka  
 miliki. Sangat pintar bicara kendati banyak yang tidak tulus hat-
inya. Iblis terkekeh-kekeh geli. 

“Aku adalah ahli strategi. Politikus handal,” Iblis menyom-
bongkan prestasinya. 

“Cuma, tentu saja kita tidak memiliki parlemen seperti yang 
dimiliki manusia karena otoritas pengambil keputusan adalah 
diriku sendiri. Akulah diktator sejati.  Aku tidak butuh perwakilan 
setan dalam bentuk parlemen,” Iblis menegaskan. 

“Bos, orang sering mengatakan bahwa politik itu kotor. 
Apakah demikian?” tanya setan. 

“Semua yang tidak sesuai dengan panduan agama itu 
adalah kotor. Tidak hanya politik. Ada ekonomi kotor, pernikah-
 an    kotor, ibadah kotor bahkan pikiran dan hati yang kotor,” Iblis 
terkekeh-kekeh. 

“Negara kotor juga ya bos?” tanya setan yang dijawab oleh 
Iblis dengan anggukan. 

Rusak pikiran manusia sehingga selalu menganggap bahwa politik 
itu memang harus “kotor”

2. PEMIMPIN YANG BODOH
Pemilihan peimpin atau pejabat selalu mendapat perhatian 

dari Iblis. Menurutnya, keberhasilan menjerumuskan seorang 
pemimpin atau pejabat lebih berdampak luas ketimbang men-
jerumuskan seorang rakyat. 
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“Aku heran melihat manusia bersaing keras menjadi 
pemimpin atau wakil rakyat. Kukira itu kebodohan nyata,” kata 
Iblis sambil membuka Koran pagi itu. 

“Tapi bos, bukankah itu bisa jadi sarana ibadah para manu-
sia?” bantah setan. 

“Betul, aku sih setuju. Tapi, apa kamu bisa pastikan pasti 
tujuan awal mereka memang untuk beribadah?” tanya Iblis. 

“Benar juga ya bos, setahu kami tujuan awal mereka ya pasti 
untuk cari prestise, harta dan pamer kesombongan. Bos, benar 
sekali,” setan tentu tak berani membantah sang bos. 

“Tapi kalian pastikan juga para pemilihnya ya. Supaya 
mereka  juga memilih bukan untuk tujuan ibadah. Buat pula 
mereka supaya memilih pemimpin atau wakil rakyat hanya 
dengan tujuan fanatik buta atau teriming-iming dengan uang. 
Meskipun tujuannya hanya sekedar uang  recehan. Pastikan itu 
berhasil,” perintah Iblis. 

“Siap, bos,” setan tertawa mengaminkan. Konon, setelah 
itu, fenomena memilih dengan bayaran uang tertentu menjadi 
trend di Indonesia. 

Perbanyak  pemimpin zalim di tengah-tengah manusia  

3. STATISTIK SETAN 2

Tertarik dengan metode manusia dalam mengukur elekta-
blitas seorang calon pemimpin dengan cara survey, membuat 
para setan mendatangi Iblis. 
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“Bos, bagaimana kalau kita mengadakan survey, semacam 
quick quick, gitu-lah. Tujuannya, untuk mengetahui berapa 
persen jumlah manusia yang benar-benar setia kepada kita? 
Berapa persen yang benar-benar pasti masuk neraka, dll. Takut-
nya sih, jumlah pengikut kita hanya banyak di angka, di atas 
kertas  saja,” usul setan kEpada Iblis. 

“Benar bos, kita jaga harus tahu berapa persen jumlah swing 
loyalist (pengikut yang masih ragu-ragu) biar kita perbaharui 
teknik goda-menggoda kita,” tambah setan yang lain. 

Iblis mangut-mangut, “ Ide ini boleh jaga sih, tapi pastikan 
kalian hanya menggunakan lembaga kita saja ya, jangan yang 
punya manusia karena bayaran mereka lumayan mahal.,” him-
baunya.

Perbanyak loyalis setan di muka bumi

4. KONFLIK

Siapa sangka, ternyata setan sangat senang mengamati ber-
bagai konflik yang terjadi antara manusia setiap hari. Ada kon-
flik antar negara, antar agama, suku, partai politik atau konflik 
individu. Iblis selalu terlibat di semua konflik yang ada di muka 
bumi yang telah terjadi maupun yang akan terjadi.  Iblis ingin 
memastikan konflik-konflik itu abadi. 

“Kuncinya adalah ketika manusia itu masih cinta dengan 
harta, maka dipastikan manusia itu mudah dihasut dengan 
kedengkian sehingga konflik akan mudah terjadi. Bagaimana, 
hebat bukan?” tanya Iblis kepada setan dengan bangga.

“Bos hebat,” jawab setan serempak.
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Jebakan#4
Suburkan konflik di tengah masyarakat

5. PENGUASA YANG ZALIM 
Bagi Iblis, para penegak hukum dan pemegang kekuasan 

merupakan target utama para setan untuk diperdayakan. Hal ini 
dikarenakan kelompok ini memiliki multiplier effects (efek beran-
tai) untuk merusak sistem yang ada. 

“Jadi, kalau aparat hukum atau penguasa sudah rusak, maka 
sangat mudah bagi setan untuk merusak seluruh masyarakat di 
suatu negeri,” kata Iblis sore itu di hadapan para setan.  

“Kalian bayangkan, bagaimana rusaknya Mesir ketika Fir’aun 
kita     taklukkan. Lihat, juga Hitler, Stalin, atau Polpot ketika    me -
reka                                                           jadi penguasa. Makanya, aku senang sekali melihat ketika 
para penguasa dan wakil rakyat negeri ini saling bertengkar 
dan menjatuhkan,” Iblis sering mencontohkan para pemimpin 
pembawa malapetaka dunia sekaligus kebahagiaannya melihat 
kondisi Indonesia yang sudah mulai sesuai dengan skenarionya.

Berikan perhatian yang maksimal untuk menciptakan pemimpin-
pemimpin yang zalim dan jauh dari Tuhan

6. KABINET IBLIS
Konon, Iblis memiliki kabinet menteri yang menjalankan 

berbagai tugas dan fungsi ke-iblis-an. Kabinet ini banyak di  -
pim pin    oleh anak-anaknya. Anak-anak Iblis yang sering dise-
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but adalah Tsabar yang bertugas membuat manusia selalu 
galau, resah dan gelisah terutama ketika menghadapi musibah. 
Dasim yang bertugas memporak-porandakan institusi rumah 
tangga, memprovokasi supaya terjadi cekcok dan perceraian. 
A’war yang mendorong terjadinya perzinaan dan memperli-
hatkan bahwa zina itu adalah perbuatan yang menyenangkan 
termasuk juga mendorong munculnya sarana menuju per-
zinaan. Maswathkkk yang suka memyebarkan hal-hal bohong 
atau memutar balikkan fakta baik tentang keTuhanan maupun 
kehidupan. Zalnabur, yang memiliki spesialisasi untuk meru-
sak tatanan ekonomi baik dengan cara merusak tran saksi bis-
nis atau memunculkan perselisihan dan pertengkaran terkait 
masalah ekonomi. Zalnabur bahkan ditengarai berhasil mem-
buat peperangan dan saling membunuh dengan motif eko-
nomi.  Dari anak-anak Iblis ini misi berikutnya diemban oleh 
para agen Iblis ke seluruh dunia. Mereka kemudian memasuki 
seluruh dimensi kehidupan manusia. 

Rusak semua sendi kehidupan manusia

7. PEMILU
Iblis dan setan juga memberikan perhatian yang lebih 

kepada kegiatan-kegiatan manusia yang bisa berdampak luas. 

“Pemilu itu seharusnya bukan hanya memilih wakil rakyat 
atau pemimpin. Baik pemilih atau yang dipilih harus memahami 
bahwa mereka adalah duta untuk membawa manusia sema-
kin mudah menuju ajaran Tuhan, bukan sekedar terpilih untuk 
mewujudkan tujuan pribadi,” guman Iblis ketika ditanyakan 
sikapnya melihat fenomena pemilu. 
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“Namun, tentu saja kita harus menyembunyikan hakikat 
ini kepada manusia. Tanamkan ke hati mereka bahwa pemilu 
hanya pesta sesaat. Jangan coba-coba membuat mereka ber-
pikir panjang. Tanamkan pesimis di hati mereka bahwa ada atau 
tidak ada pemilu sama saja. Toh, siapapun yang terpilih hanyalah 
pemuas nafsu mereka sendiri saja,” lanjutnya dengan senang. 

Betapa tidak, dia membayangkan akan ada jutaan orang 
yang akan resah, saling sikut kanan kiri, fitnah, apatis dan som-
bong karena pesta demokrasi yang disebut PEMILU ini.

Jangan sampai manusia  memilih pemimpin berdasarkan suara hati 
mereka

8. CARUT-MARUT HUKUM

Para penegak hukum selalu menjadi sasaran tembak utama 
para setan. Iblis tak pernah bosan mengingatkan setan tentang 
hal ini. 

“Coba kalian bayangkan ketika penegak hukum sudah ber-
main-main dengan hukum maka kerusakan di muka bumi akan 
semakin banyak,” ungkap Iblis kepada setan. 

“Modus kerusakan hukum dari masa ke masa selalu sama 
yaitu penegakan hukum yang tidak adil. Tajam ke bawah tapi 
tumpul ke atas,” lanjut Iblis. 

“Emang pisau ya bos?” tanya setan. 

“Benar, seperti pisau. Bagi penguasa dan pemilik uang, 
maka hukum tidak berlaku atau setidaknya bisa dinegosiasikan. 
Namun, bagi rakyat lemah dan terkesan bodoh hukum ditegak-
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kan dengan tegas. Hukum bisa dibeli dengan harta tertentu 
bahkan gratis. Malah, mungkin saja mereka mau menyogok 
penjaga neraka dan surga jika memungkinkan. Hehehe,” Iblis 
tertawa geli sembari mengejek kebiasaan manusia yang suka 
menyogok dan disogok. 

Penegak hukum memiliki potensi besar menghancurkan kebaikan di 
dunia, maka mereka harus selalu mendapat prioritas godaan

9. WAKIL SETAN

Adanya ide untuk membangun gedung wakil rakyat yang 
megah tak urung membuat setan tertarik. 

“Bos, bagaimana kalau kita menempatkan beberapa per-
wakilan setan di parlemen manusia?,” tanya kepada Iblis. 

“Untuk apa?” tanya Iblis singkat. 

“Untuk memudahkan aspirasi kita dong. Merusak manusia,” 
jawab setan sekedarnya. 

“Hmm, kalian belum memahami konsepku ya. Begini, bagi 
kita, semua manusia bisa menjadi perwakilan setan. Wong setan 
itu bukan hanya dimaksudkan sebagai sosok jin seperti kalian 
ini. Setan itu adalah pengertian bagi siapa saja yang berprilaku 
seperti kita. Serakah, suka bohong, korup, pintar menipu atau 
takut melaksanakan ajaran Tuhan merupakan contoh prilaku 
setan. Kita perbanyak saja manusia yang memiliki prilaku 
seperti  itu, maka semakin banyak setan yang akan muncul. Kita 
tidak butuh perwakilan di parlemen dari bangsa jin,” Iblis mem-
berikan penjelasan sekaligus meredam ambisi para setan untuk 
membuat perwakilan tadi.
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Tingkatkan jumlah wakil-wakil setan dari kalangan manusia

10. KONSPIRASI

Dalam beberapa film sering diceritakan tentang beberapa 
konspirasi manusia dengan para setan untuk mengemban misi 
setan di dunia. Untuk pengabdian itu, disebutkan Iblis memberi-
kan ganjaran berupa kemampuan mendapatkan kekayaan ber-
limpah. Penasaran akan kebenaran hal ini, seorang wartawan 
Satanic Paradise mewancarai Iblis yang merupakan pemimpin 
dari semua setan yang ada. 

“Apakah konspirasi ini memang benar-benar ada?’ tanya si 
wartawan. 

“Ok, kalau kamu mau tahu kebenarannya. Konspirasi ini 
tidak ada. Mana mungkin aku mau menjadikan manusia sebagai 
mitra. Level mereka itu rendah di hadapanku. Adapun isu yang 
beredar selama ini tidak lain hanyalah isu yang dilontarkan oleh 
manusia untuk menakut-nakuti manusia lain. Padahal, kalau 
manusia itu benar-benar membersihkan hati dan berserah diri 
kepada Tuhan, justru kita yang takut kepada mereka. Namun, 
bagi manusia yang lemah iman, maka tentu saja isu konspirasi 
ini menjadi menghebohkan. Begitupun, aku tidak menutup diri 
jika ada manusia yang menawarkan diri untuk berbakti kepa-
daku,” jawab Iblis santai.

Galang kerjasama dengan manusia yang sudi menjadi budak setan
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11. HUKUMAN MATI

Polemik tentang hukuman mati membuat Iblis tersenyum. 
Berbagai pihak mengecam keputusan tentang pemberlakukan 
hukuman mati. Bagi Iblis, ini bisa menjadi sarana ampuh men-
jerumsukan manusia.  

“Manusia selalu takut melaksanakan hukuman mati tapi 
selalu siap menyaksikan kematian perlahan-lahan karena karena 
ulah penjahat kemanusiaan,” suatu sore iblis melakukan diskusi 
dengan para setan. 

“Hihi, lucu ya bos, atas nama Hak Asasi Manusia, kan bos,?” 
setan menguatkan. 

“Benar, HAM itu produk baru. Aku tidak pernah menemukan 
istilah ini sejak dulu. Kita sampaikan saja kepada manusia bahwa 
HAM itu sangat bagus untuk menggantikan hukum Tuhan. Biar 
semua tidak percaya lagi dengan hukum Tuhan,” papar Iblis 
meyakinkan setan. 

“Makanya kalau ada daerah yang menerapkan syariat Islam 
kita anggap jadul ya, bos, ? tanya setan cekikikan. 

“Sst, kalian jangan sampaikan itu, nanti manusia menerap-
kan syariat Islam semua, “ Iblis setengah berbisik.

Jangan sampai manusia menerapkan hukum Tuhan di muka bumi  

12. VISI AKHIRAT PARA PEMIMPIN

Dalam berbagai ajang perebutan kursi jabatan, Iblis selalu 
menekankan pentingnya merusak visi manusia. 
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“Tugas kita adalah mengaburkan suasana akhirat di mata 
manusia terutama para pemimpinnya,” Iblis memulai dialog 
paginya. 

“Targetnya, membuat manusia kehilangan visi jangka pan-
jang. Hehe, kalian tahu bagaimana kalau manusia kehilangan 
visi akhirat mereka?” tanya Iblis. 

Setan menggeleng. 

“Mereka akan melakukan apa saja untuk dunia dan melu-
pakan akhirat. Kita berfokus pada upaya menghilangkan visi 
akhirat ini di mata para pemimpin mereka. Buat mereka merasa 
nyaman dan masa bodoh dengan kondisi keimanan rakyatnya. 
Lihat, keajaiban apa yang muncul” kata Iblis sambil meneguk 
khamar.

“Seperti sulap ya bos?” tanya setan dengan wajah serius.

Jangan sampai para pemimpin atau penguasa manusia memiliki visi 
akhirat

13. PARTAI SETAN

Beberapa perwakilan setan mendatangi Iblis. Mereka 
menyampaikan ide untuk pembentukan partai setan di Indone-
sia. 

“Bos, tujuan pendirian partai setan ini untuk menggaet 
sebanyak mungkin pengikut. Jadi keberadaan kita bisa menjadi 
resmi dan tidak perlu bersembunyi lagi. Lagipula, kami mendapat 
info bahwa ada wacana untuk menaikkan sumbang an pemerin-
tah ke partai-partai. Jadi kita bisa menghemat pengeluaran. Kita 
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justru bisa dibiayai  setan oleh manusia sendiri,”  kata setan yang 
senior. 

Iblis tertawa mendengar ide setan.  

“Ide kalian  bagus, namun kalian perlu tahu bahwa selama ini 
keberadaan kita sudah banyak tersebar di partai-partai buatan  
manusia. Tidak hanya di partai, tapi juga di ormas-ormas, per-
kumpulan, bahkan di pengajian juga,” tawa Iblis meremehkan 
saran para setan.

Budayakan mentalitas setan di partai-partai buatan manusia

14. JAGO DEBAT
Jagoan debat pertama adalah setan. Iblis berdebat dan 

mempertanyakan alasan mengapa ia harus sujud kepada 
Adam. Menurutnya, karena ia terbuat dari api maka posisinya 
lebih baik dari Adam. Menurut Iblis, argumen itu cukup jitu. 
Masalahnya, lawan debatnya bukanlah malaikat yang saat itu 
telah sujud kepada Adam. Lawan debatnya adalah Allah, Pen-
cipta dirinya dan seluruh alam. Akibatnya, Iblis dimurkai sampai 
akhir masa. Menyadari hal tersebut, Iblis bertekad untuk men-
jerumuskan anak cucu Adam yang dianggapnya sebagai biang 
kerok masalah yang menimpa dirinya. Makanya pula, ia sangat 
senang dengan orang yang sangat gemar berdebat apalagi ter-
kait masalah yang tidak menambah keimanan. Bagi Iblis, jagoan 
debat seperti ini akan menjadi teman setianya kelak di neraka. 
Nah….!!  

Suburkan budaya debat kusir yang tak berarti di tengah 
masyarakat
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15. ANGAN-ANGAN PINDAH NEGARA

Iblis mengundang setan ke kediamannya yang mewah, 
“Mungkin banyak manusia di negeri ini yang ingin pindah ke 
negeri lain. Mereka membandingkan negeri mereka dengan 
negeri-negeri lain. Mungkin saja mereka membandingkan den-
gan Brunai yang kaya raya atau Arab Saudi tempat lahirnya Nabi. 
Padahal, kalau mereka mau tahu, negeri manapun bisa menjadi 
pintu keberkahan Tuhan. Makanya, kita tiupkan terus ke dalam 
hati mereka supaya mereka merasa takut jika masa depan 
mereka       tidak jelas di negeri ini. Buat rakyatnya  gelisah  ketika 
melihat para penguasa yang suka berkelahi,” Iblis memaparkan 
panjang lebar. 

“Bos, bukankah ada banyak alim ulama yang akan meng-
ingatkan mereka,?” tanya setan khawatir. 

“Oh ya, benar, makanya target utama kita  juga adalah para 
penyeru kebaikan atau alim ulama di negeri ini. Buat mereka 
stress sehingga ingin pindah negara juga. Bayangkan, kalau 
mereka sudah tidak ikhlas lagi menyeru kebaikan. Kita tinggal 
menggaruk keuntungan besar, seperti memancing di kolam 
ikan,” Iblis tertawa.

Hilangkan kecintaan manusia terhadap negaranya

16. GOSIP SESAMA SETAN

Setelah ratusan tahun bercokol di Indonesia tak heran jika 
setan ingin tahu bagaimana ramalan masa depan bangsa ini       ke-   
depan. 
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Bos, bagaimana masa depan bangsa ini?” tanya setan suatu 
sore kepada Iblis. 

“Maksudmu?” Iblis balik bertanya. 

“Begini,kayaknya moral penguasa negeri ini semakin anjlok 
ya bos,” setan tersenyum. 

“Ah, kamu terlalu berlebihan,” ujar Iblis santai. 

“Emang tidak ya bos?,”heran setan. 

“Lalu menurut bos moral mereka semakin bagus?,” setan 
bingung. 

“Sst,, sesama setan, ngak boleh ngosipin setan yang lain,” 
kata Iblis sekaligus menghentikan dialog sore itu.

Fokus kepada upaya merusak moral penguasa
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1. TOTAL ACTION YANG SEMU
Beberapa kelompok masyarakat ada yang memprotes ber-

edarnya majalah dewasa yang mempertontonkan aurat. Di 
pihak lain, ada yang membela sebagai bentuk ekspresi seni. Iblis 
telah lama menargetkan bidang seni sebagai target penting. 

“Dukung manusia untuk mengekspresikan daya seni 
mereka,”   Iblis memulai rapat pagi ini. 

“Tumben bos kali ini berminat dengan seni,” pikir para setan. 
Tapi setan yakin bahwa pasti si bos punya hal-hal baru yang 
unik untuk menggelabui manusia. 

“Pastikan seni mereka jauh dari nilai moral apalagi agama. 
Sehingga mereka akan semau gue saja mengekspresikannya,” 
paparnya dengan gamblang. Aku tidak mau tahu bagaimana 
cara kalian melakukannya. Aku hanya mau melihat hasil akhir 
kalian. 

“Siap bos,” angguk setan. 

Beberapa tahun setelah itu, manusia-manusia di bumi ter-
lihat mulai menanggalkan pakaian mereka.  Berlomba-lomba 
pamer suara paling seksi dan mau melakukan apa saja untuk 
akting di depan kamera. Katanya sih untuk seni secara total. Iblis 
tentu saja bangga dengan pencapaian itu. 

“Manusia menganggap hal itu lumrah dan bentuk total 
action, penghayatan maksimal, jadi bisa disuruh apa saja oleh 
sutradara, kamerawan, sponsor atau penonton. Tapi bagi kita 
itu adalah total action juga. Tapi aksi total untuk  masuk neraka,” 
tawa Iblis sumringah sambil menepuk-nepuk bahu setan.   

Bisikkan ke hati manusia bahwa seni adalah ekspresi bebas 
manusia, tidak ada Tuhan di dalamnya
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2. SENI YANG KEBABLASAN
Maraknya acara audisi pencari minat dan bakat manusia 

juga menjadi target Iblis. Dengan kemasan yang menarik dan 
terkesan tanpa dosa, Iblis selalu menjadi the man behind the 
scene. 

“Lihat tuh, lucu banget,” tiba-tiba Iblis mengajak para setan 
untuk nontong bareng acara TV buatan manusia. Acara yang 
ditonton adalah ajang pemilihan penyanyi dan penari. 

“Apanya yang lucu bos,?” Tanya setan, heran. 

“Kamu lihat gaya mereka, tuh. Seperti ngak ingat mati kan.? 
Ada yang sampe nangis segala. Tapi, yang aku ngak habis pikir, 
itu lho, para ibu-ibu berjilbab yang ingat jingkrak-jingkrak sam-
bil nonton para penyanyi dan penari yang lagi aksi dengan 
pakai an mengumbar aurat. Gaya mereka seperti cewek-cewek 
kita, para setan. Mereka seperti kehilangan panutan. Keren 
kan..?” senyum Iblis. 

Setan juga tersenyum dan mempelototi acara yang dimak-
sud sang bos sekaligus mengirim SMS juga. Lho?

Jadikan manusia menjadi budak hiburan

3. DUNIA HIBURAN
Siapa sangka, perkembangan teknologi media komunikasi 

menjadi sasaran Iblis dalam meningkatkan jumlah korban di 
kalangan manusia. 

“Aku memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada 
manusia yang begitu bersungguh-sungguh berkreasi mencip-
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takan berbagai ragam hiburan yang dikonsumsi masyarakat 
secara masal. Ditonton dan disebarluaskan tanpa malu-malu 
dan kendali. Luar biasa,” puji Iblis yang disampaikan di hadapan 
para setan ketika mengunjungi industri film di Hollywood. 

Ia melanjutkan, 

“Ternyata industri hiburan terus tumbuh dan sering mele-
wati batas-batas norma, adat maupun agama. Aku semakin 
yakin bahwa misi kita di dunia semakin lama semakin menun-
jukkan tanda kemenangan. Aku sebelumnya tidak membayang-
kan, bahwa betapa banyaknya pengikut kita nanti di neraka,” 
lanjutnya. 

“Tapi bos, kami juga menyaksikan kebangkitan generasi-
generasi yang cinta Tuhan dan berani mengambil risiko men-
jalankan ajaran Tuhan walaupun penuh tantangan,” setan 
menunjukkan kekhawatiran. 

“Oh ya, kalau untuk fenomena itu kalian tidak usah kha-
watir karena dari segi jumlah, mereka itu cuma sedikit. Lagi-
pula, seberapa tahan sih mereka mempertahankan idealisme 
dan keteguhan memegang ajaran Tuhan. Lambat laun mereka 
akan tergoda dan tumbang. Mereka akan ikut berjoget dan ikut 
dengan   manusia lupa lainnya,” kata Iblis dengan sangat yakin. 

Menurutnya, dunia hiburan telah menjadi candu bagi manu-
sia. Satu hal yang dikhawatirkannya hanya jika manusia rajin 
berkumpul membentuk komunitas yang secara rutin menelaah 
ayat Tuhan dan ajaran-Nya. Mereka akan memiliki keimanan 
yang kuat kendati diserbu oleh beribu jenis hiburan yang mem-
buat manusia banyak terlena. Generasi ini sangat ditakutinya.

Jadikan dunia hiburan menjadi candu bagi manusia
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4. FOTOGENIK DAN SADAR KAMERA

Untuk lebih mengakrabkan manusia dengan misi setan, 
Iblis memiliki ide untuk mensosialisasikan berbagai istilah yang 
lebih ramah di telinga manusia. Menurutnya, kata “setan” berko-
notasi tidak baik bagi penyebaran godaannya kepada manusia 
sehingga mereka mereka cendrung takut dan merasa seram. 
Untuk itu, dia membutuhkan juga figur-figur yang lebih akrab 
di mata dan telinga manusia. Ketika hal tersebut disampaikan 
kepada para setan, mereka menyetujuinya kendati merasa cem-
buru karena si bos mulai berpaling hati dari mereka. Sejak kepu-
tusan itu dibuat, Iblis tidak pernah lagi menampakkan wajah 
para setan di dunia nyata. 

Menurutnya, wajah setan tidak fotogenik dan “tidak sadar 
kamera”. Sebagai gantinya, Iblis menggunakan wajah manusia. 
Manusia yang dipilih Iblis juga harus memiliki syarat seperti can-
tik/ganteng, pintar berbicara, malas beribadah, memiliki fans 
yang banyak, memiliki pengaruh, senang diekspose media cetak 
atau eletronik dan tentu saja mau melakukan apa saja asalkan 
dibayar. Menurut Iblis, manusia seperti ini adalah nabi-nabinya. 
Lucunya, Iblis bahkan tidak mengeluarkan investasi apapun 
untuk membiayai gaya hidup nabi-nabi palsu ini. Mereka  sudah 
ditanggung sponsor atau penonton. Benar-benar cerdas.  

Jangan terjunkan setan asli. Manfaatkan saja manusia untuk 
merusak manusia lain

Jebakan#4
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5. TIDAK SEMPAT MIKIR
Iblis sangat berbahagia karena memiliki tim setan yang 

sangat setia. Dia pernah mempertanyakan alasan kesetiaan itu 
kepada para setan. 

“Aku heran, kalian tidak digaji dan diberikan fasilitas mewah, 
hanya kujanjikan neraka, kok malah sangat tertarik dan setia,?” 
tanya Iblis penuh selidik. 

“Kami suka dengan keramainan dan keriuhan, bos,” jawab 
setan enteng. 

“Bersamamu, kami bebas dalam kesenangan dan kebaha-
giaan dunia. Kamu mendukung semua tindakan kami dan tidak 
pernah sedikitpun melarang. Jadi, kami happy saja, bisa ber-
nyanyi, berjoget, melupakan kesusahan dengan narkoba dan 
minum-minuman keras, berzina, makan yang haram tanpa ada 
halangan. Itu semua karena kamu. Dikarenakan keasyik an itu, 
kami tidak sempat memikirkan neraka, bos. Ngapain capek-
capek mikir, rumit, ngak gaul” jawab setan tanpa pikir pan-
jang. Iblis tersenyum bangga karena strateginya berhasil yaitu 
dengan  mengumbar kesenangan habis-habisan sehingga setan 
tidak sempat memikirkan neraka. Kalau setan saja berhasil tun-
duk dengan teknik ini, maka dipastikan manusia juga akan men-
jadi korbannya, bahkan lebih banyak. Buktinya, saat ini, banyak 
manusia yang tidak sempat memikirkan neraka atau surga. 
Mereka  asyik bernyanyi dan berjoget. Tiada hari tanpa musik 
dan hingar-bingar di atas panggung. Padahal semua kese-
nangan yang ditampilkan itu biasanya semu dan dipaksakan.  

Budayakan, tiada hari tanpa musik dan berjoget dalam kehidupan 
manusia

Jebakan#5
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1. SILATURAHIM YANG TERPUTUS
Di dalam Alquran disebutkan, bahwa seseorang akan 

mendapatkan kehinaan jika tidak membangun hubungan baik 
dengan Allah dan manusia. Kedua-duanya harus harmonis 
dilakukan. 

“Kalau hubungan seorang manusia itu baik dengan Allah 
dan manusia, maka dipastikan dia akan masuk ke dalam surga. 
Jika salah satu saja hubungan itu tidak baik, maka tiketnya untuk 
ke surga akan bermasalah,” kata Iblis sambil membuka catatan 
hariannya. 

“Lalu target kita apa, bos?’ tanya setan. 

“Tentu saja kita harus memastikan kedua jenis hubungan  
itu tidak dimiliki manusia. Sedapat mungkin, perbanyak manu-
sia yang individualis. Pupuk permusuhan antar sesama jiran 
 tetangga, karib kerabat, antar partai, antar negara bahkan 
sesama pemeluk agama sehingga silaturahim mereka menjadi 
putus,” lanjutnya. 

Setan mengangguk senang karena melihat bahwa manusia 
kini sangat senang bertengkar dan melempar fitnah antar sesa-
manya. 

“Ini peluang bagus,” pikir setan. 

Rusak hubungan manusia baik terhadap Tuhan maupun manusia

2. KEBINGUNGAN KOLEKTIF
Iblis telah lama merancang cetak biru (blue print) jebakan-

nya di bumi ini terutama di Indonesia. Dia merancang dengan 
beberapa fase pencapaian.

Jebakan#1
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“Fase awal keberhasilan kita menggoda manusia ditandai 
dengan kebingungan kolektif atas diri manusia tentang mana 
benar dan salah. Iblis membuka acara Coffe Morning pagi ini. 

“Contohnya, gimana bos?,,,kami agak bingung,,” setan 
garuk-garuk kepala. 

“Contoh, manusia jadi bingung, apa benar kalau pamer 
aurat dikit-dikit lantas masuk neraka?, kok Tuhan tega amat 
sih,,?. Para orang tua jadi bingung. Kamu masih remaja, nanti 
saja tutup auratnya nak, jangan terlalu soleh,mama jadi takut. 
Mama dulu juga begitu suka buka-buka  sih, sekarang kan bisa 
tobat.  Mereka   bingung,  apa benar pacaran itu dosa?, kan untuk 
ta’arufan, caile, pakai bahasa Arab segala. Jaman begini, ngak 
punya pacar, jadul. Mereka jadi bingung, kok ninggalin sholat  
dianggap kafir, seram banget sih, fanatik banget, lu. Mereka  
  bingung,  korupsi kok dilarang, kan dosanya bisa dihapus 
dengan  mengumrahkan para ustaz. Mereka jadi bingung, kok 
musik-musik dan tarian  itu dilarang?, dulu sih iya, sekarang kan 
seni. Taliban banget sih, lu. Masak sih, mengidolakan artis ngak 
boleh, mereka  kan tidak bersalah mengekspresikan seni? “Nah, 
fase bingung akan diakhiri dengan sikap masa bodoh. “Diakhiri 
dengan apa ?” tanya Iblis. 

Serentak setan teriak, 

“Masa bodohlah, bos, emang kami pikirin,.? yang penting 
happy,” Iblis terkekeh. Formulanya jitu, terbukti para setan juga 
menjadi bingung dan jadi masa bodoh.

Tumbuhkan keraguan manusia dalam menjalankan perintah Tuhan

Jebakan#2
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3. PASANGAN ROMANTIS DI NERAKA
Iblis membeberkan tipe-tipe pasangan dalam sebuah ikat an 

keluarga. 
“Ada pasangan dimana suaminya sholeh tapi isterinya 

bejat seperti isteri Nabi Luth. Ada pula pasangan dimana isteri-
nya sholeh tapi suaminya yang maksiat seperti Fir’aun dengan 
isteri nya. Ada pula pasangan dimana suami dan isterinya adalah 
para pendurhaka Tuhan seperti Abu Lahab dan Isterinya. Ada-
pun pasangan yang paling bagus adalah suami dan isteri tipe 
yang dekat dengan Tuhan seperti Nabi Muhammad dengan 
para isterinya, Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, dsb. Tugas 
kita adalah mengarahkan pasangan manusia menjadi tipe Abu 
Lahab dan isterinya. Mereka akan sangat romantis nantinya di 
neraka,” kata Iblis tertawa mengejek. 

“Lalu, bos tipe yang mana?” tanya setan, usil ingin tahu.

“Hahaha, untuk urusan pribadiku, aku tidak akan beritahu,” 
jawab Iblis yang disambut dengan wajah cemberut oleh setan.

Ciptakan sebanyak mungkin pasangan suami isteri berkarakter 
bejat dan jauh dari Tuhan

4. MEMPORAK - PORANDAKAN RUMAH 
TANGGA

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia membuat Iblis 
berbahagia. Hatinya berbunga-bunga. 

“Aku paling senang melihat pasangan suami isteri berteng-
kar. Asyik melihat mereka, seru. Apalagi sampai bisa bercerai, 
keren sekali ” kata Iblis di suatu malam yang cerah. 

Jebakan#3
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“Hehe, tentu dong, bos, tugas kami kan untuk itu, memas-
tikan pasangan suami isteri sering bertengkar,” bangga para 
setan. 

“Tugas kalian sudah baik, tapi perlu ditingkatkan ya. Pasti-
kan anak-anak mereka juga mendapatkan pengaruh jelek dari 
ketidakharmonisan orang tua mereka,” Iblis mengingatkan. 

“Bagaimana cara efektif untuk memporak-porandakan 
ikat an suami isteri, bos?’ tanya setan. 

“Hmmm, buat saja mereka menjadi tidak bersyukur. Kalian 
pastikan si suami menganggap sang isterinya tidak cantik, tidak 
pintar, dan sumber kemiskinan. Lalu, bisikkan ke si isteri bahwa 
suaminya adalah orang yang tidak tepat baginya, tipe bejat. 
Lalu, provokasi pula anak-anak mereka supaya beranggapan 
bahwa orang tua mereka bukanlah tipe yang ideal. Orang tua 
jadul, ketinggalan jaman. Bayangkan, mereka jadi kacau-balau 
kan,?” jelas Iblis. 

“Lalu, kami suruh mereka membandingkan keluarga mereka  
dengan tetangga mereka pula, bukan begitu, bos?’ setan men-
coba berimprovisasi. 

“Persis, kalian lebih pintar dari yang aku duga,” kata Iblis 
dengan sedikit sombong. 

Suburkan rasa tidak bersyukur di tengah-tengah keluarga manusia

5. MASA DEPAN GENERASI MUDA  

Majalah Satanic Paradise (SP) kembali mewawancarai Iblis 
karena menurut hasil investigasi mereka, Iblis memiliki misi 

Jebakan#4
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terselubung di seluruh dunia. Misi ini bersifat rahasia dan hanya 
diketahui oleh beberapa pejabat dekat Iblis saja. 

“Apakah Anda memang memiliki misi rahasia yang kami 
tidak tahu. Bukankah misi Anda telah banyak dibeberkan di 
media sosial atau media lainnya?” tanya seorang wartawan SP. 

“Hmmm, kalian ini memang ahli mengorek informasi,” jawab 
Iblis. 

“Aku tidak akan beri tahu kepada kalian,” Iblis menolak mem-
beberkannya. 

“Berarti Anda takut kepada manusia,” wartawan itu men-
coba membakar emosi Iblis. 

“Mana mungkin Iblis kalah dengan manusia. Gengsi, dong,” 
si wartawan kembali memprovokasi. 

“Baik, baik,aku tidak mungkin kalah dengan manusia. 
Mereka  tidak ada apa-apanya,” bentak Iblis. 

“Misi utama kami adalah menghancurkan generasi muda 
manusia. Memang, kami terlihat seperti hanya fokus untuk 
menggelincirkan para orang tua saja. Memang, pelaku kejahat an 
adalah sebagian besar adalah orang tua. Koruptor, pembunuh, 
pemerkosa, pamer aurat, penipu, atau pendengki, dsb. Tapi 
target  kami sesungguhnya adalah anak-anak mereka. Jadi, 
setelah orang tua mereka tergelincir, kami tidak membutuh kan 
energi berat lagi untuk menghancurkan generasi berikutnya. 
Kami bisa bebas dari tugas keiblisan ini,” Iblis akhirnya membo-
corkan rahasia itu meski dengan berat hati. 

Kendati demikian, wartawan tetap yakin bahwa Iblis pasti 
sedang merahasiakan misi lainnya. Namanya, juga Iblis.

Merusak generasi muda merupakan target utama. Fokus kepada 
mereka

Jebakan#5
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6. GENERASI YANG DITAKUTI SETAN

Kali ini Iblis sangat marah kepada setan. Tentu saja, para setan 
ketakutan sekali. Maklum, biasanya mereka selalu mendapat 
pujian dari Iblis karena sering membuat terobosan baru. 

“Kalian ini terlalu lengah dan kebobolan. Apakah kalian 
tidak menyadarinya?” tanya Iblis mengagetkan para setan. 

“Kalau boleh tahu, ada masalah apa bos?” tanya setan kehe-
ranan. 

“Aku sudah sering mengatakan bahwa target utama kita 
sebenarnya adalah para generasi muda. Target ini sebena-
rnya sudah kurahasiakan, namun terpaksa kubeberkan karena 
diwawancarai oleh jurnalis Satanic Paradise waktu itu. Gara-
gara liputan itu, banyak sekali muncul perkumpulan anak-anak 
muda yang gemar mengkaji agama. Mereka mengetahui target 
kita. Makanya, mereka kemudian membuat berbagai komuni-
tas yang menggemari tadabbur alquran dan hadis atau sirah 
nabi. Mereka memenuhi sekolah-sekolah dan kampus-kampus. 
Anak-anak ini tidak tertarik dengan tontonan yang mempro-
mosikan artis yang suka pamer aurat dan maksiat. Mereka tidak 
mau mengelu-elukan apalagi bermimpi menjadi selebriti. Anak-
anak muda itu juga tidak tertarik menjajal pakaian modis nan 
gaul yang kita tawarkan. Mereka lebih tertarik dengan pakaian 
menutup aurat. Prilaku mereka sopan, terkendali, disiplin dan 
selalu berupaya keras menggapai prestasi. Mereka juga sama 
sekali tidak tergoda dengan jebakan hiburan dan kesenangan 
dunia yang kita tawarkan. Aku marah, karena kalian tidak bisa 
mengantisipasi hal ini sejak dahulu,” kata Iblis tak habis pikir. 

“Bos, jika dibandingkan dengan anak-anak muda yang hura-
hura dan masa bodoh itu, bukankah jumlah anak muda yang 
sholeh itu masih sedikit?” tanya setan membela diri. 
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“What?, mereka mungkin masih sedikit saat ini, tapi dalam 
beberapa tahun lagi mereka akan memenuhi negeri ini dan 
mempengarui anak-anak muda lainnya. Pokoknya, aku tidak 
mau tahu, kalian harus melakukan percepatan supaya anak-
anak muda negeri ini segera jadi budak kita. Titik.’” Iblis tak dapat 
menyembunyikan kemarahannya. 

Setan yang tertunduk takut satu persatu kabur dari hadap an 
Iblis. 

Jangan sampai tercipta generasi-generasi yang dekat kepada 
Tuhan

7. MEMILIH JODOH
Kekuatan sebuah negeri ditentukan oleh tinggi rendahnya 

kualitas keimanan keluarga yang ada di negeri itu,” Iblis mem-
buka acara Alquran Free Family (Hari Tanpa Alquran) yang diga-
gas para setan. 

“Untuk menghambat terbentuknya keluarga-keluarga yang 
diberkahi Tuhan, maka kita harus memastikan proses pemben-
tukan keluarga itu sudah rusak sejak awal,” Iblis kemudian mulai 
membeberkan starateginya. 

“Caranya, dengan membuat mereka salah dalam memilih 
jodoh. Bisikkan ke hati mereka untuk mengukur seorang 
jodoh berdasarkan tampilan lahiriah semata. Apakah itu dari 
sisi harta, pekerjaan, kecantikan/ketampanan atau keturunan 
yang kata nya ningrat atau tidak. Lupakan di hati mereka untuk 
memilih berdasarkan kriteria keimanan dan ketaqwaannya 
kepada Tuhan. Katakan, bahwa itu ketinggalan jaman dan tidak 
modern,”  kata Iblis menyakinkan. 

Jebakan#6
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“Jangan khawatir bos, statistik kami menunjukkan bahwa 
jumlah calon pasangan yang benar-benar beriman dan ber-
taqwa itu semakin lama semakin berkurang. Selain itu, banyak  
orang tua yang ingin memiliki menantu yang sholeh atau 
sholehah tapi dia tidak mempersiapkan anaknya untuk men-
jadi pribadi  yang sholeh. Di alam bawah sadar mereka meng-
inginkan menantunya nanti adalah para selebriti yang ada TV 
itu karena kaya (tajir), ganteng/cantik dan terkenal. Bagaimana 
mungkin anaknya akan mendapatkan jodoh yang dekat dengan  
Tuhan?” setan menghibur Iblis. 

Bisikkan ke dalam hati manusia bahwa ukuran dalam memilih 
pasangan adalah berdasarkan tampilan lahiriyah semata

8. PERNIKAHAN YANG MEREPOTKAN  

Pernikahan adalah momen yang sakral. Iblis sangat tidak 
menginginkan terjadinya pernikahan. Baginya, perzinahan itu 
adalah misi utamanya. Namun, seandainya terjadi pernikahan, 
maka Iblis mendesak para setan untuk ikut terlibat dengan 
merusak sakralitas pernikahan itu. Misalkan dengan memasuk-
kan unsur-unsur maksiat dalam acara pernikahan, menzalimi 
orang lain, ataupun kesombongan dan pamer harta. 

“Bos, ada inovasi baru yang kami bisikkan kepada manusia 
terkait resepsi pernikahan,” setan berbisik kepada si bos.

“Apa itu? tanya Iblis. 

“Dikarenakan untuk penghematan biaya, maka kami mem-
bisikkan kepada manusia untuk menggunakan jalan raya 
sebagai  tempat pernikahan sehingga orang yang lewat jadi 

Jebakan#7
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kesulitan. Akibanya mereka menghujat si pengantin karena hak 
mereka terganggu. Belum lagi hiburan musik sampai tengah  
malam yang dilakukan. Mana mungkin keberkahan akan diper-
oleh pasangan tersebut. Ini terbukti efektif bos,” setan membuka 
strategi baru mereka kepada Iblis. 

“Kalian brilian,” kali ini Iblis memuji para setan sambil ter-
tawa.

Pastikan proses pernikahan manusia itu tidak diridhai Tuhan. Pasti 
keluarga itu akan jauh dari Tuhan selamanya

9. ABG

ABG adalah Singkatan Anak Baru Gede. Kelompok masyara-
kat ini merupakan target Iblis yang utama. Dimulai dengan 
membiasakan mereka untuk mengidolakan para artis dan 
selebriti, Iblis lalu mengajak mereka untuk menjadi anak-anak 
yang super cuek dan tidak perduli dengan lingkungan ke luarga, 
sosial bahkan diri mereka sendiri. Anak-anak ini didesain untuk 
menjadi generasi materialistis, apatis dan hedonis. Hidup 
mereka  hanya untuk materi dan kesenangan serta tidak memi-
liki visi jangka panjang. Iblis kemudian memperkenalkan sing-
katan baru buat ABG ini yaitu Anak Berkarakter Gila. Menurut 
Iblis orang tua sangat berjasa menciptakan para ABG jenis ini. 

Rusak pikiran kalangan ABG manusia

Jebakan#8
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10. BEGAL 

Fenomena begal motor yang melanda Indonesia tak urung 
membuat Iblis juga berkomentar. Apalagi ketika mengetahui 
bahwa sebagian pelaku adalah para remaja. “Anak-anak itu 
sangat berbakat menjadi duta cilik kita,” kata Iblis kepada setan 
yang setia. 

“Aku tidak heran melihat kemunculan mereka. Toh, selama 
ini, para orang tua mereka sudah begitu asyik dengan diri 
mereka  sendiri. Anak-anak itu sudah kehilangan nilai-nilai 
kebaikan dari orang tua di negeri ini. Sebuah fenomena yang 
mengasyikkan. Kalian pastikan tradisi ini terus berkembang 
dan buat orang tua di negeri ini sibuk dengan dosa dan sikap 
tidak peduli. Aku yakin begal motor akan menjadi ikon negeri 
ini dimata dunia,” kata Iblis sambil menonton acara berita di TV.   

“Siap bos. Kami laksanakan,” jawab setan serempak.

Ciptakan sebanyak mungkin orang tua yang tidak peduli kepada anak

11. DETEKTOR RUMAH TANGGA  

Ketika menghadiri resepsi pernikahan sepasang manusia, 
Iblis berbisik kepada para setan yang ikut dalam rombongan-
nya. 

“Aku bisa dengan mudah mengetahui bahwa suatu rumah 
tangga nantinya berpotensi rusak amburadul atau tidak 
diberkahi Tuhan hanya dengan melihat beberapa indikator,” 
kata Iblis dengan yakin. 

“Apa indikatornya, bos?” tanya setan-setan ingin tahu. 

Jebakan#10
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“Mudah, aku cuma lihat proses pasangan nikah itu bertemu 
dimana ketika menjalin hubungan. Apakah mereka bertemu 
di diskotik, tempat hiburan ataukah di mesjid atau di seko-
lah-sekolah. Indikator berikutnya adalah suasana pernikah an 
mereka.  Apakah dihiasi dengan musik-musik tak menentu atau-
kah penuh dengan senandung mengingatkan pada Tuhan,” lan-
jutnya. 

“Wah, bos, kalau indikatornya seperti itu, berarti semua 
pasangan nikah manusia saat ini berpotensi amburadul semua, 
karena semua indikator telah dimiliki pasangan nikah di negeri 
ini. Tugas kita mudah, banget, ya,” tawa setan senang. 

“Sst, jangan berisik. Aku bertaruh bahwa pasangan yang 
kita saksikan saat ini pasti tidak akan bertahan lama,” bisik Iblis 
kepada setan sambil mengambil makanan.

Pastikan proses pemilihan jodoh dan pernikahan manusia jauh dari 
Tuhan

12. ORANG TUA YANG MIS-TAULADAN
Fenomena cewek cabe-cabean juga mendapat perhatian 

Iblis. Istilah ini merujuk kepada para anak-anak perempuan 
yang tergabung ke dalam geng-geng anak muda. Banyak yang 
mengkhwatirkan fenomena ini. Bagi Iblis ini disebabkan oleh 
orang tua. 

“Aku heran melihat seorang ayah atau ibu yang ingin sekali 
mempunyai anak yang sholeh, tapi si orang tua justru tidak 
memberi contoh sebagai orang gua yang sholeh. Orang tua 
mis-tauladan” Iblis berdecak heran. 

Jebakan#11
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“Benar, tuh, bos,” setan membenarkan. 

“Kami sering melihat si anak berprilaku baik, berpakaian 
baik dan bertutur kata yang jujur, tapi malah si orang tua yang 
menunjukkan prilaku sebaliknya. Mereka sepertinya mau 
mengor bankan dirinya ke dalam neraka demi menyelamatkan 
si anak,” setan menebak. 

Iblis hanya tertawa, 

“Kalau hanya mereka yang masuk neraka, masih mendingan. 
Kukira si ortu dan anaknya akan bersama-sama ke neraka juga 
karena si anak pasti tidak akan lama bertahan menjadi orang 
baik. Si ortunya sih mis-tauladan. Sungguh tragis” Iblis berkata 
dengan optimis.  

Perbanyak jumlah orang tua yang tidak memiliki tauladan

13. PERNIKAHAN DI TANAH SUCI

Ramainya tren pernikahan di Tanah Suci mengkhawatirkan 
para setan. Mereka takut, pasangan yang menikah di tanah suci 
akan langgeng. Maklum Tanah Suci adalah daerah yang memi-
liki keistimewaan dan kedekatan dengan Tuhan.

“Bos, apakah pernikahan yang dilakukan di Tanah Suci 
itu bisa menjamin bahwa pasangan itu akan langgeng,?” 
tanya setan kepada Iblis setelah melihat fenomena maraknya 
pernikah an para selebriti di Tanah Suci. 

“Ssst, kalian jangan terlalu syirik melihat mereka. Nanti 
mereka  kira, kita terlalu usil dan mengada-ada,” Iblis mencoba 
menenangkan setan. 
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“Tapi, apa memang benar seperti itu,?” setan masih pena-
saran. 

“Hmmm, langgeng tidaknya pernikahan bukan berdasarkan 
tempat atau seremoni pernikahannya,” Iblis melanjutkan. 

“Keberhasilan pasangan itu terletak pada visi yang mau 
mereka  bangun dengan pernikahan tersebut. Jangan dikira 
bahwa pernikahan itu hanya sekedar pamer-pamer, gaya-gaya-
an  semata,” lanjutnya.

Setan mangut-mangut dan mulai paham mengapa ada 
beberapa selebriti yang juga tetap bercerai setelah menikah 
kendati mereka ijab kabul di Tanah Suci.

Kaburkan visi pasangan yang berumah tangga sehingga melupakan 
tujuan akhirat

14.   ANAK MUDA YANG SHOLEH

Mendidik anak muda di jaman seperti ini gampang-gam-
pang susah. Iblis selalu mengambil peran terdepan untuk men-
garahkan anak muda semakin menjauh dari Tuhan.

“Bisikkan pada anak-anak muda, supaya mereka jangan ter-
lalu cepat menjadi sholeh atau  alim,” kata Iblis melalui telekon-
ference dengan para setan di Indonesia. Maklum, dia lagi berli-
bur di Afrika. 

“Takut-takuti mereka bahwa menjadi sholeh itu bukan 
merupakan sesuatu yang keren dan modern. Jika seorang anak 
muda rajin mengaji dan pergi ke mesjid, maka tanamkan itu 
adalah kemunduran. Bisikkan kasih sayang palsu di telinga 
orang tua mereka. Anakmu sedang capek, jangan bangunkan 
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dia untuk sholat subuh, kasihan bukan?. Buat pula, kebanggaan 
palsu pada si orang tua bahwa tanda demokratis adalah mem-
biarkan anaknya membuka aurat dan keluyuran berpacaran 
berdua-duaan. Mau dilanjutkan lagi?”, tanya Iblis dan diamini 
para setan.

“Selanjutnya, tunggu aku pulang ke Indonesia,” jawab Iblis 
tertawa.

Pengaruhi para orang tua dan si anak untuk jauh dari pengamalan agama

15. PERFECT WIFE
Dalam sebuah acara pernikahan massal, Iblis mengajak 

rombongan setan untuk ikut mengamati.

“Aku sangat bahagia melihat para isteri yang gemar ber-
gosip, pamer aurat, boros, malas ibadah, dan durhaka kepada 
suami. Mereka itu tipe isteri yang sempurna,” Iblis menyindir. 

“Bos, bukankah juga ada para suami yang seperti itu?’, tanya 
setan. 

“Oh, tentu saja. Baik laki-laki maupun perempuan mempu-
nyai potensi tidak sholeh alias bejat. Namun, aku menyuruh 
kalian untuk fokus kepada para isteri dulu karena mereka memi-
liki pengaruh yang besar di keluarga. Isteri yang yang memiliki 
akhlak yang buruk akan memberikan efek berlipat ganda dalam 
kerusakan di dunia. Aku ingin memberi mereka penghargaan 
yang sangat tulus,” Iblis menguatkan.  

Perbanyak jumlah wanita-wanita yang tidak sholeh. Mereka akan 
memberikan dampak yang sangat besar bagi misi Iblis 
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16. PAMER AURAT ANAK
Beberapa orang tua yang disaksikan Iblis adalah orang tua 

yang memiliki karakter buruk. Tentu saja, dialah yang akan terus 
menjadikan  mereka menjadi orang tua yang buruk. 

“Aku heran melihat orang tua yang bangga memamerkan 
anak-anaknya membuka aurat. Berjingkrak-jingkrak meleng-
kingkan suara dan berjoget mengundang syahwat penonton-
nya,” Iblis tak habis pikir. Setan juga tertawa.  

“Bagaimanapun, kita yang semakin untung. Kita tiupkan 
saja kepada mereka bahwa itu adalah kemajuan jaman. Bisikkan 
kebanggaan semu kepada orang tua malang itu. Buat mereka  
terharu dengan prestasi pamer-pamer itu. Padahal, mereka 
membisniskan aurat si anak untuk membayar tiket neraka buat 
mereka, luar biasa” lanjut Iblis sambil meminum vodka yang 
dibawa oleh seorang stafnya dari Rusia. 

Jangan sampai orang tua menyuruh anaknya menutup aurat. 
Bisikkan ke hati mereka untuk membisniskannya

17. MELALAIKAN ANAK
Setiap tahun Iblis memberikan predikat orang tua teladan 

versi Iblis. Namun, berbeda dengan kriteria teladan yang dipa-
hami manusia, maka gelar teladan ini diberikan Iblis kepada 
orang tua yang “berhasil” melupakan atau melalaikan anak-
anaknya setiap hari. Misalnya, lalai membangunkan sholat 
subuh, lupa mengingatkan sholat atau membaca alquran, lalai 
menghilangkan kesombongan keluarga, lupa mengajarkan 
tawadhu dan sabar atau lalai melarang membuka aurat. Data-
data orang tua lalai ini semakin hari semakin banyak dipegang 
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Iblis. Bahkan Iblis hampir saja memberikan ucapan selamat itu 
melalui SMS dengan kata-kata “Selamat buat Ayah Bunda yang 
telah berhasil melupakan anak-anaknya. Anak-anak Anda begitu 
hebat. Mungkin mereka akan menjadi penguasa dunia, namun 
pasti mereka akan menjadi korban kami di akhirat.” Namun, atas 
pertimbangan satu dan lain hal, rencana itu diurungkan Iblis. 

Lalaikan para orang tua untuk menanamkan kesadaran bertauhid 
kepada anak mereka

18. GENERASI MASA BODOH MAN

Tawuran antar pelajar dan maraknya prostitusi ABG mem-
buat Iblis semakin yakin bahwa timnya sangat diandalkan. 

“Generasi muda bangsa ini sudah berada di ujung tanduk.  
Tentunya berdasarkan versi kita jika tolak ukurnya adalah 
kesiap an mereka menghadapi kematian,” Iblis memanggil para 
setan untuk mendengarkan wejangannya.

 “Maksudnya, apa bos?” seperti biasa setan bingung. “Begini, 
kita menyaksikan di periode awal sejarah manusia banyak anak 
muda yang dekat kepada Tuhan. Kita menyebutnya anak-anak 
“SHOLEH”. Tapi, di jaman kini, keadaan sudah terbalik. Anak-
anak mudanya hanya didominasi oleh generasi masa bodoh. 
Kita menyebutnya anak-anak “SALAH”. Jangankan diajak berpikir 
tentang akhirat, surga atau neraka, diajak untuk merumuskan 
cita-cita saja mereka bingung. Maklum, mereka sudah terbiasa 
dicekoki racun-racun pikiran buatan sutradara film, sinetron 
atau pembuat mode. Jadinya mereka hanya tahu hura-hura, anti 
sosial dan jauh dari agama,” Iblis cekikikan bersama setan.  
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“Kami berhasil bos, bukankah demikian?” tanya setan den-
gan sombong.

“Tentu, tentu, aku bangga sekali,” jawab Iblis gembira.

Tingkatkan jumlah generasi muda yang masa bodoh

19. MEMILIH PASANGAN HIDUP
Iblis selalu menonton acara gosip para manusia. Tidak ada 

acara yang dilewatkannya. Ia merasa berkepentingan untuk ter-
libat dalam berita-berita seputar selebriti itu. Acara yang sangat 
ia sukai adalah terkait info kawin cerai para selebriti.

“Memilih pasangan hidup itu harus dilandasi keimanan 
dan ketakwaan, bukan seperti memilih kucing dalam karung. 
Tapi kerja kalian benar-benar bagus,” Iblis berkomentar tentang 
kawin cerai yang dilakukan banyak tokoh-tokoh ternama dari 
kalangan manusia. 

Komentarnya tak ayal membuat setan kebingungan. Mak-
lum, mereka tidak memahami ungkapan ini. “Maksudnya, 
pasang an kucing ya bos?, apa kami salah target selama ini,?” 
setan bertanya dengan penuh ingin tahu. 

“Tentu saja tidak. Ini tidak ada kaitannya dengan kucing. 
Maksudku, memilih pasangan hidup itu merupakan perjuanga n 
hidup dan mati. Tidak semudah yang dikira. Kriteria harus ber-
dasarkan keimanan, bukan karena  kecantikan, ketampanan, 
kekayaan atau ketenaran,” lanjutnya mantap. 

“Kalian telah begitu profesional menggelincirkan manu-
sia dengan memperbanyak manusia yang bercerai. Aku paling 
suka dengan pasangan yang bercerai. Makanya aku membuat 
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tim khusus untuk memporak-porandakan  ikatan perkawinan, 
baik yang dilakukan sah ataupun kawin karena kecelakaan 
(hamil duluan). Kalian layak mendapat rewards,” Iblis menjan-
jikan hadiah kepada setan yang berhasil meningkatkan angka 
perceraian di Indonesia. 

Suburkan perceraian suami isteri

20. ORANG TUA YANG DICINTAI IBLIS
Beberapa orang tua merasa sedih ketika beberapa remaja 

tertangkap tangan sedang melakukan pesta seks dan narkoba. 
Padahal, penyebab utamanya biasanya adalah kurangnya per-
hatian orang tua terhadap anak. 

“Aku senang melihat anak muda yang melakukan dosa dan 
jauh dari Tuhan. Tapi aku lebih senang melihat orang tua yang 
melakukan maksiat. Rasa bahagianya tuh di sini,” kata Iblis sam-
bil menunjuk ke dadanya. 

“Memang kenapa bos?” tanya setan heran. 

“Tentu saja aku bahagia. Anak muda yang jauh dari Tuhan 
itu bagus dalam pandangan setan tapi bisa saja mereka itu 
nanti akan menjadi baik dan bertobat. Tapi, orang tua yang ber-
maksiat dan selalu lupa diri dipastikan akan mengalami su’ul 
khatimah (akhir yang buruk) ketika mau menghadapi kema-
tian. Bukannya bertobat dan semakin dekat Tuhan, mereka jus-
tru semakin menunjukkan keingkarannya. Mana mungkin kita 
tidak bahagia?” Iblis menegaskan alasannya. 

Perbanyak  jumlah orang tua yang syu’ul khatimah
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21. TAHUN BARU
Peringatan Tahun Baru selalu menjadi momen terpenting 

Iblis dalam menggelincirkan manusia.

“Malam tahun baru ini, aku ingin kita buat terobosan, deh.” 
Iblis mengejutkan para setan. 

Tumben, kali ini si Iblis mau pakai terobosan segala. Biasanya, 
menjelang perayaan tahun baru, setan paling banyak menjaring  
target, tanpa repot-repot. 

Iblis menjelaskan, “ Begini, kita tahu bahwa  yang paling 
heboh menyambut tahun baru biasanya adalah orang yang 
kata nya paling siap menghadapi dunia, tapi sebenarnya paling 
tidak siap untuk hadapi akhirat, kan..?,” senyumnya. 

“Buktinya, apa kalian tadi lihat bahwa mereka itu baru 
pulang dari sholat Isya di mesjid..?. Apa lu yakin, itu anak muda 
yang berboncengan bukan muhrim habis tadarusan meski 
pakai jilbab?, hehe, orang tua mereka kayaknya “berhasil” men-
didik anak mereka,” sindir Iblis. 

“Belum lagi esok pagi, berantakan kan,? Jangankan mau 
sholat subuh di mesjid, sarapan dan mandi pagi saja pasti 
kagak bakalan, tuh, libur semua,” lanjut Iblis. “Nah, terobosan 
kita adalah memastikan bahwa selama 4 hari ini mereka dalam 
kondisi seperti itu, jadikan itu kebiasaan mereka, mumpung 
banyak hari kejepitnya” serius Iblis. 

“Aku yakin, dimulai sejak senin tanggal 5 nanti, manusia 
akan bertekuk lutut di hadapan kita,” yakin Iblis.

Tipu manusia untuk merayakan Tahun Baru dengan melanggar 
aturan Tuhan
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22. MERUSAK  PARA PENDIDIK

Maraknya fenomena kenakalan remaja di Indonesia menyita 
perhatian Iblis karena banyak remaja yang terjerumus kepada 
pergaulan bebas, narkoba, prostitusi, atau kriminalitas. Dia 
memanggil para setan. 

“Aku bangga, kalian berhasil menyerang jantung per ta han                                 an                                                                                    
manusia yaitu kalangan generasi muda. Sebagai target utama 
kita, aku tidak mengira kalian melakukannya melebihi harapan-
 ku,” puji setan kepada Iblis. Setan bangga dipuji oleh si bos. 
Biasanya, Iblis memang pelit dengan pujian. 

“Kalau boleh tahu, bagaimana cara kalian menjerumuskan 
para generasi muda manusia,” Iblis bertanya kepada para setan. 

“Hmmm, mudah bos. Generasi muda itu merupakan cer-
minan para guru dan pendidik mereka. Kami cukup merusak 
pikiran dan orientasi hidup mereka. Kami merubah jiwa ikhlas 
menjadi materialistis dan pamrih. Kami buat mereka galau dan 
cemburu dengan kehidupan orang lain yang menurut mereka 
lebih baik. Kami tanamkan sifat malas untuk berkreasi. Aki-
batnya, lahir para guru dan pendidik yang tidak bisa menjadi 
tauladan. Mereka galau dan stress. Maka apa yang bisa mereka 
tularkan kepada para generasi muda yang mereka didik?. Tidak 
lain adalah kegalauan dan kepanikan pula. Makanya, banyak 
anak muda yang melakukan pelarian seperti yang kita saksikan 
saat ini,” setan membeberkan panjang lebar modus mereka. 

Rusak paradigma para guru dan pendidik.
Cabut ketauladan dari diri mereka
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23. KESOMBONGAN ANTAR GENERASI

Selalu ada hubungan antara generasi sebelumnya dengan 
karakter generasi berikutnya. Hal ini sangat disadari oleh Iblis.

“Manusia itu sering melakukan kesalahan tanpa sadar. Mak-
lum, mereka tidak pernah mau melakukan kebiasaan yang baik. 
Terkadang tanpa sadar mereka mengajarkan kesombongan 
kepada putera-puteri mereka misalnya dengan menyatakan 
bahwa sekolah mereka adalah sekolah terbaik dibanding sekolah 
lain, menyatakan bahwa keluarga mereka lebih hebat dari orang 
lain, mengajarkan kompetisi tidak sehat kepada anak-anak, atau 
bahkan dengan memberikan mereka fasilitas melebihi teman-
teman mereka, demi hanya untuk kesombongan,”  ungkap Iblis 
pagi itu. 

Setan mangut-mangut, soalnya mereka selama ini tidak per-
nah belajar di sekolah formal seperti manusia.

“Kalau kami bagaimana bos?” tanya setan.

“Nah, kalau kalian pastilah sudah mewarisi kesombongan ku,” 
jawab Iblis bangga.  

Suburkan kesombongan di semua generasi manusia
Jebakan#23
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1. ALQURAN LANGGAM MANUSIA
Beberapa waktu lalu, di negeri ini heboh dengan Alquran 

versi etnis tertentu. Polemik ini mendapat perhatian juga dari 
Iblis.

“Sejujurnya, aku tidak suka dengan polemik ini,” kata Iblis.

“Mengapa, bos?, tanya setan.

“Satu sisi aku suka ketika seseorang memiliki niat untuk 
mempermainkan Alquran. Kendati, mereka pasti akan kalah. 
Soalnya, mereka melawan buatan Tuhan. Aku juga tidak berani. 
Makanya, aku lebih suka jika manusia mempermainkan isinya 
saja seperti yang telah terjadi dengan jelas dalam keseharian 
manusia di negeri ini” lanjutnya.

“Lalu, apa yang membuat bos tidak suka?” tanya setan heran.

“Aku tidak suka jika Alquran itu diperdengarkan secara rutin. 
Kendati pakai langgam etnis karena pasti sedikit demi sedikit 
manusia akan tertarik untuk mengetahui apa itu Alquran dan 
mereka mempelajarinya. Bisa berabe kita nantinya,” papar Iblis 
dengan bimbang.

Para setan mangut-mangut dan termenung. Bos mereka 
memang memiliki pandangan jauh ke depan. 

Jangan sampai manusia  mempelajari Alquran  

2. ORANG KHUSYUK
Di luar sebuah mesjid, setan melihat Iblis sedang sabar 

menunggu di depan pintu. Namun, dia tidak berani masuk. 
Setan yang heran kemudian mencoba untuk mengetahui. 
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“Ssst, kalian jangan coba-coba sekalipun mendekati orang 
yang sedang khusyuk dan merasakan nikmat dalam beribadah,” 
Iblis membocorkan tipe orang yang mereka hindari. 

“Siap,bos, kami juga sering kepanasan jika menemukan 
orang seperti itu”, setan membenarkan. 

“Tipe orang seperti itu jangan kita perbanyak. Bantu manu-
sia supaya mereka jangan berprilaku khusyuk dan merasakan 
nikmat dalam ibadah.” Saran Iblis. 

“Siap, bos, tapi kami memang jarang menemukan orang 
seperti itu. Biasanya, tipe orang yang kami jumpai dalam ber-
iba dah adalah pemalas, orang terpaksa, dan pikirannya sering 
entah kemana ketika beribadah. Makanya, kami yakin bahwa 
tipe orang seperti itu sudah langka, bos. Mereka banyak pikir an, 
sih. Sibuk mikirin hutang, target kerja, berjingkrak-jingkrak, 
hobby nyanyi, dan mempelototi film serta acara tak bermutu. 
Mana mungkin bisa khusyuk dalam sholat, hehe” setan menghi-
bur Iblis yang kelihatan agak khawatir.

Hilangkan kekhusyukan manusia dalam beribadah

3. IBADAH KE TANAH SUCI
Tingginya minat orang Indonesia ke Tanah Suci membuat 

setan lang-kabut. 

“Bos, gawat..!!, sekarang lagi tren banyak orang gemar ke 
tanah suci. Baik untuk melakukan umrah atau haji. Kalangan 
artis juga semakin banyak ke sana. Biro perjalanan sampai 
kewalahan memfasilitasi mereka. Bisa berabe kita,” setan tak bisa 
menyembunyikan kekhawatirannya. 
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Iblis hanya tertawa kecil. “Tenang, tan. Memangnya, kalian 
sudah pastikan mereka ke sana ikhlas karena Allah atau akan 
merubah diri semakin dekat kepada Allah?”, tanya Iblis. 

“Setahuku, banyak orang yang ke sana hanya untuk piknik, 
belanja, pamer kesholehan, cuci dosa sementara, cuci uang 
juga, atau untuk menaikkan citra dan status sosial mereka saja. 
Jangan khawatir, easy man,” hibur Iblis. 

Setan sedikit lega kendati mereka juga tidak tahu apakah 
info si bos juga benar.

Rusak orientasi ibadah manusia sehingga hanya bertujuan untuk 
dunia

4. MALAS BERIBADAH
Setiap hari, ribuan umat Islam melalaikan sholat. Bagi Iblis 

ini adalah sebuah prestasi.

“Apa sih yang dicari manusia dalam hidup di dunia dan men-
jalani rutinitas harian,?” tanya Iblis yang disambut heran para 
setan. 

“Tentu saja cari uang, bos, untuk makan anak bini mereka,” 
jawab setan sekedarnya. 

“Benar, tapi kalau kalian tanya mereka satu persatu, teru-
tama yang muslim, pasti jawaban mereka untuk beribadah. 

“Hehe,,jawaban klise dan terkesan asal jawab,” lanjut Iblis. 
“Memang kenapa bos,?,” heran setan kembali. 

“Begini, manusia itu sebenarnya malas beribadah. Mereka  
biasanya lebih suka malas-malasan. Selalu buat alasan. 
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Menunggu banyak uanglah, menunggu anak besar-lah, atau 
menunggu pensiun-lah,” beber Iblis bersemangat. 

“Jadi, kalaupun setiap hari mereka kita gaji untuk sholat dan 
baca alquran-pun mereka belum tentu akan konsisten terus 
beribadah. Awalnya mungkin iya, tetapi lambat laun mereka 
juga akan bosan.  Mereka akan cari pelarian lagi.  Itu karena iba-
dahnya bukan karena Tuhan,” jelas Iblis. 

Setan mangut-mangut, sok paham, tentunya. 

Suburkan kemalasan dalam diri manusia untuk beribadah

5. BENCHMARK YANG SALAH

Beberapa setan merasa kesulitan juga menggoda manusia. 
Untuk itu mereka selalu berkonsultasi kepada Iblis. 

“Membuat kerusakan pada pikiran dan hati manusia itu 
gampang,” kata Iblis ketika menjawab pertanyaan para setan 
tentang kiat jitu menjerumuskan manusia. 

“Upayakan benchmark hidup (standar yang digunakan) 
manusia menjadi salah. Contohnya, terkait dengan harta atau 
kesenangan dunia, goda manusia supaya selalu melihat orang 
yang di atas mereka. Sehingga mereka tidak akan pernah ber-
syukur dengan apa yang telah dimiliki. Mereka  akan stress dan 
mengalami konflik batin. Merasa kalah, pesimis dan tak ber-
harga bahkan nekat melakukan hal-hal haram untuk mendapat-
kan harta,” kata Iblis yakin. 

“Nah, terkait ibadah, lakukan sebaliknya. Goda mereka 
untuk selalu melihat ke bawah. Artinya mereka akan memban-
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dingkan ibadahnya dengan orang yang lebih malas dari mereka.  
 Mereka akan berkata, “masih mendingan diriku, sholatku sudah 
5 waktu sedangkan temanku cuma  mengerjakan 4 waktu saja. 
Atau, “Lihat diriku, meski tidak memakai jilbab, masih lebih 
bagus dibandingkan temanku yang pakai rok pendek. Mereka 
tidak pernah mau mencontoh orang yang lebih rajin beribadah 
seperti orang yang rajin tahajjud, atau yang melakukan puasa 
sunat. atau Kalau hal ini efektif kalian lakukan, maka korban kita 
akan semakin bertambah. Ibarat menangguk ikan di air surut. 
Buanyakkkkk sekali,” tawa Iblis tak bisa ditahan lagi.

Tanamkan ke hati manusia untuk melakukan ibadah dengan ukuran 
minimalis

6.   KUANTITAS VS KUALITAS
Tak henti-hentinya Iblis menguatkan kembali visinya kepada 

para setan. Menurutnya, tanpa penguatan visi itu, maka setan 
akan kendur juga semangatnya. 

“Tan, modus kita sangat jelas. Kalian harus benar-benar 
memahaminya,” Iblis mengumpulkan para setan pada suatu 
hari Minggu yang cerah. 

“Pertama, kita ajak manusia menjauh dari Tuhan dan malas 
beribadah. Kedua, jika tahap pertama kurang berhasil, maka 
tugas kalian adalah merusak kualitas ibadah mereka. Upaya-
kan ibadah yang mereka lakukan  asal-asalan saja, miskin peng-
hayatan dan keikhlasan. Pastikan mereka mengerjakan sholat 
secara tergesa-gesa. Mengerjakan puasa tapi tidak bisa mena-
han nafsu belanja dan syahwat. Mengerjakan sedekah tapi ingin 
pamer. Melaksanakan haji karena prestise dan gelar semata. Inti-
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nya, kita masuk dari sisi kuantitas dan kualitas mereka.  Namun, 
jika harus memilih, maka aku lebih memilih untuk merusak 
kualitas ibadah mereka terlebih dahulu, maka dapat dipastikan 
kuantitas mereka juga akan berkurang. Buktinya, adalah negeri 
ini. Kalian harus tingkatkan ya” Iblis menunjukkan statistik jum-
lah pemeluk agama di Indonesia yang mengalami penurunan 
dari tahun ke tahun baik dari segi jumlah maupun kualitas pen-
gamalan agamanya. 

“Siap bos, kami akan tingkatkan,” kata setan bangga.

Rusak Kualitas Ibadah Manusia

7. MENYAMBUT RAMADHAN

Setiap penyambutan Ramadan, Iblis selalu mengumpulkan 
para setan untuk melakukan briefing khusus. 

“Aku ingin kalian terus membisikkan  kepada manusia bahwa 
kita memang benar-benar dibelenggu di bulan ini. Dengan  
adanya anggapan ini, maka manusia akan merasa bebas dari 
jeratan kita. Padahal..: Iblis tidak melanjutkan. 

“Padahal apa, bos?” para setan penasaran. 

“Padahal, tanpa keberadaan kitapun, manusia sudah pasti 
terjerumus ke dalam perangkap kita. Mereka pikir kita bodoh 
ya” Iblis tertawa senang. 

“Selama sebelas bulan ini, kita telah bekerja keras untuk 
memastikan banyak perangkap kita bekerja efektif. Sehingga 
di bulan Ramadan kita juga bisa menggeruk korban. Bidikan 
kita adalah  hawa nafsu manusia. Kita telah tulari dengan virus 
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kemaksiatan. Jadi, kalaupun kita dibelenggu di bukan Rama-
dan, namun hawa nafsu manusia masih bisa bebas. Selama 
ratusan tahun,  kita menyaksikan hanya sedikit manusia yang 
mampu mengalahkan hawa nafsu di bulan Ramadan. Puasa 
mereka tidak berhasil karena persiapan mereka juga minim. 
Tidak seperti kita yang telah melakukan analisis SWOT secara 
matang. Coba kita lihat saja,” Iblis merasa sangat yakin bahwa 
perangkapnya akan tetap bekerja di bulan Ramadan. 

Setan menjadi senang karena target mereka akan tetap ter-
capai. Maklum, si bos sering memasang target berapa orang 
manusia yang tergelincir setiap harinya. 

Tipu manusia, seolah-olah godaan setan bisa dicegah

8. SIAPA YANG BERANI MELAWAN?

Bagi Iblis, perlawanan manusia kepada dirinya selalu tidak 
sepenuh hati. Manusia ogah-ogahan. Ini menjadikan Iblis sema-
kin berbesar hati bahwa kelak akan semakin banyak manusia 
yang akan menjadi penghuni neraka.

“Jika kita memang manusia benar-benar membenci kita dan 
menganggap musuh utama mereka, maka pertanyaanku adalah 
siapa yang terang-terangan berani melawan kita?’ Bukankah 
tidak ada?” tanya Iblis kepada setan, meremehkan manusia. Para 
setan mengangguk-angguk. 

“Aku berani menyatakan hal ini karena tak seorangpun 
dari para pemimpin mereka yang benar-benar berani berkata 
“tidak” kepada godaan kita. Kendati mereka menyatakan ber-
iman dan beragama, namun tetap saja mereka takut kepada 
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kita. Ada yang takut jabatannya dicopot. Ada yang khawatir 
sumber uangnya habis. Ada yang takut dianggap pemimpin 
yang sok alim. Alhasil, perlawanan mereka terhadap kita benar-
benar tidak berarti,” lanjutnya. 

“Tapi bos, bukankah ada beberapa kelompok anti maksiat 
yang digagas manusia?” tanya setan penasaran. 

“Hmm, kalau terkait hal itu sih, gampang. Cukup kalian 
bisikkan kebencian dan kepanikan di hati mereka sehingga 
mereka akan kesulitan melakukan intropeksi terhadap diri 
mereka  sendiri. Maklum, sudah merasa suci dan menjadi ten-
tara Tuhan, padahal ilmu dan hati mereka belum kuat. Akhirnya 
mereka semua akan saling menyalahkan. Kita akan tetap men-
jadi pemenang,” kata Iblis terbahak-bahak.  

Tiupkan ketakutan untuk melawan setan

9. SHOLAT GAYA AYAM

Iblis tak dapat menyembunyikan tawanya ketika menyaksi-
kan seorang manusia yang melakukan sholat dengan tergesa-
gesa. 

“Sholat yang dilakukan seorang muslim itu berbahaya bagi 
eksistensi kita. Sholat itu bisa membuat manusia semakin jauh 
dari godaan kita,” Iblis mengajak para setan untuk menyaksikan 
orang itu.  

“Lihat tuh, sholat yang lucu, kalian pastikan banyak orang 
seperti dia. Sholatnya tidak khusyuk. Lakukan sekuat mung-
kin supaya manusia sholat dengan terburu-buru. Tidak lebih 
dari 3 menit. Bisikan di telinga mereka tentang pekerjaan yang 
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menunggu setelah sholat. Pastikan mereka melakukan sholat 
seperti ayam yang sedang mematuk makanan. Sholat patuk 
ayam,” kata Iblis. 

Setan tertawa geli bercampur bingung dan bertanya-tanya 
apakah mereka juga diharuskan untuk menggoda ayam yang 
sedang sholat. Maklumlah, setan itu terlalu tekstual dalam 
memahami sesuatu.

Jangan sampai manusia khusyuk dalam sholat

10. MENUNDA KEBAJIKAN 

Kelak banyak manusia yang menyesal ketika menyaksikan 
akhirat. Orang-orang yang menyesal ini biasanya adalah orang 
yang gemar menunda kebajikan di dunia. Bagi Iblis, ini adalah 
sarana paling ampuh untuk memperbanyak korban. 

“Tiupkan kemalasan bagi manusia hingga mereka senang 
menunda kebajikan,” kata Iblis di sebuah diskotik khusus setan. 

“Caranya mudah. Katakan bahwa waktu mereka selalu 
ada, sehingga mereka akan selalau menunda sedekah karena 
menunggu uang banyak, menunda tobat karena merasa belum 
ada dosa, dan menunda mematikan TV karena merasa bahwa 
mereka selalu bisa menyaring acaranya. Padahal, mereka nyata-
nyata sudah jadi budak artis dan biang gosip”, Iblis dan setan 
tertawa terbahak-bahak.

“Bagaimana jika mereka memutuskan untuk melakukan 
kebajikan bos?” tanya setan. 

“Oh, itu mudah,” jawab Iblis.
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“Kalian bisikkan saja kebosanan kepada mereka. Katakan 
bahwa hanya ia satu-satunya yang beribadah dan berbuat baik. 
Rugi dong. Kamu ikut arus saja,” lanjutnya.

“Siap bos,” jawab setan serentak.  

Katakan kepada manusia bahwa mereka selalu punya waktu untuk 
bertaubat

11. MELEMAHKAN HATI MANUSIA DENGAN 
PROXY WAR

Hati manusia selalu menjadi objek para setan untuk diko-
tori. Mereka sering berkonsultasi kepada Iblis tentang teknik 
mengotori hati yang efektif. 

“Bagaimana melemahkan hati manusia, bos,?” tanya setan. 

“Mudah, katakan pada orang miskin bahwa kekayaan 
akan menyulitkannya di akhirat. Orang ini akan malas bekerja. 
Tanamkan kesombongn pada orang kaya, akibatnya dia akan 
memandang rendah orang lain. Bagi yang mau surga, katakan 
padanya bahwa ibadahnya yang sedikit itu sudah cukup untuk 
dapatkan surga. Bagi yang takut neraka, bohongi dia, katakan 
bahwa neraka itu tidaklah seseram yang dibayangkan. So, dia 
akan selalu anggap enteng dosa,” senyum Iblis.

“Bagaimana dengan orang sudah kuat hatinya?” tanya setan.

“Hmmm, pengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk memi-
liki hati yang gelisah. Lama-kelamaan, orang ini akan terpenga-
ruh juga. Kita masuk dari orang lain. Istilahnya proxy war,” jawab 
Iblis.
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Gunakan kekuatan manusia untuk menggelincirkan manusia lain

12. RAHASIA MANUSIA

Protes karena membocorkan rahasia cara menjerumuskan 
manusia, setan komplain pada si bos. 

“Kenapa sih harus diungkap?, nanti mereka ngak bisa lagi 
digoda”, protes setan. 

“Easy man, cool, hibur Iblis. 

“Kamu kira manusia akan mau berubah hanya karena 
mereka  tahu?, no way,, mereka banyak tahu, tapi hanya sedikit 
yang termotivasi untuk berubah. Mereka tahu surga itu indah, 
tapi karena malas, tetap saja jalan neraka yang dipilih. So. kita 
fokus pada bagaimana melemahkan motivasi mereka saja,” ung-
kap Iblis.

“Lalu, kalau mereka memperkuat pertahanan diri mereka 
dari kita kita, bagaimana bos?” tanya setan. 

“Hehehe, kamu kira mereka akan mudah melakukan itu?. 
Hanya orang-orang yang berjuang keras saja yang bisa melaku-
kan itu. Untunglah, jumlah orang itu sangat sedikit. Jangan kha-
watir,” Iblis menghibur para setan.

Tidak peduli apakah manusia itu banyak tahu. Hal yang terpenting 
adalah lemahkan motivasi beribadah mereka
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13. 5 (LIMA) TITIK KELEMAHAN MANUSIA

Dalam wawacaranya dengan “Satanic Paradise” yaitu 
majalah resmi para setan. Iblis membocorkan rahasia mereka 
dalam menjerumuskan manusia. 

“Intinya, kotori lima titik, yaitu seksual, perut, dada (emosi), 
lisan dan pikiran (pardigma) mereka. Kami biasanya mengu-
nakan media massa buatan manusia juga. Akibatnya? wow 
sungguh menakjubkan. Semua manusia seirama dalam ber-
pikir, berkata, dan bersikap. Seperti yang mereka lakukan di 
malam tahun baru 2015 ini,,” Iblis terkekeh. 

“Bagaimana detailnya?” tanya jurnalis itu. 

“Dari titik seksual, rusak pikiran manusia bahwa seks itu 
adalah alamiah. Tidak ada larangan diumbar. Biarkan mereka 
menjadi budak seks. Mereka akan melakukan seks bebas seperti 
gejala sekarang ini. 

Dari titik perut, jadikan warga negeri ini menjadi rakus 
makan. Tiada hari tanpa makan sehingga perut mereka buncit-
buncit. 

Dari titik emosi, buat mereka gelisah dan panik dengan 
kondisi negeri. Buat mereka saling iri dengki, marah, pesimis 
atau khawatir. 

Dari titik lisan, jadikan berbohong sebagai tradisi mereka 
dan dari titik pikiran, jadikan mereka sekuler dan menganggap 
bahwa agama itu sesuatu yang ketinggalan jaman. Jadi deh.” 
lanjut Iblis bangga.

Kuasai 5 (lima) titik kelemahan manusia, seksual, perut, dada, lisan 
dan kepala
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14. REFLEKSI AKHIR TAHUN ALA SETAN

Lagi-lagi terkait dengan peringatan akhir tahun. 

“Bos,kita tidak ada refleksi akhir tahun?,” tanya setan kepada 
Iblis yang meniadakan kegiatan rutin itu. 

“Tidak” jawab Iblis santai. 

“Tapi, bagaimana rencana kita 5 tahun ke depan untuk 
sesatkan negeri ini?,” setan terlihat bingung. 

Iblis tersenyum,

“Kita sudah mau tinggalkan Indonesia kok, mission com-
pleted !!. Lihat tuh mereka,, buka aurat terus, korupsi trus,, saling 
caci maki, melupakan Tuhan trus, yes !,We are the winner, kenapa 
harus menghabiskan biaya banyak untuk acara itu?” jawab Iblis 
sekenanya. 

Setanpun menjadi maklum dan membubarkan panitia yang 
telah dibentuk.

Pastikan semua keburukan telah dilakukan manusia

15. TIME MANAGEMENT MANUSIA

Seorang setan baru pulang dari pendidikan di luar negeri. 
Ceritanya, si setan ini mahir sekali matematika. Ia membeberkan 
temuannya kepada si Iblis

“Bos, aku sudah hitung-hitung nih”, kata setan itu kepada 
Iblis. “Time management manusia = 8 jam tidur, 1 jam makan, 
1 jam ibadah, 8 jam kerja, 2 jam di kemacetan, 2 jam gossip/
ngerumpi, 2 jam main facebook, total 24 jam. Setahun ibadah =  
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365 jam, 80 tahun = 29200 jam = 1216 hari = 4 tahun. Total iba-
dah seorang yang berusia 80 tahun = 4 tahun saja, belum khu-
suk pula. Ini yang mau mereka pamerkan minta surga kepada 
Allah, minta abadi pula, lucu ya bos,” setan tertawa geli pamer 
kehebatan. 

“Padahal, belum tentu pula umur mereka sampai 80 tahun 
ya?. Rata-ratanya manusia sekarang matinya cepat, mak-
lum banyak terkena serangan jantung karena stress dan pola 
hidup yang tidak sehat” komentar Iblis yang disambut dengan 
angguk an setan itu. 

Konon, setelah itu Ibis memutuskan untuk menghadiahkan 
smartphone kepada para setan cerdas itu.

Jangan sampai manusia menghitung jumlah ibadahnya

16. MEMANFAATKAN ALAM  
Banyak terjadi bencana alam di Indonesia. Letusan gunung 

berapi, banjir, gempa atau Tsunami. Bagi Iblis, bencana-bencana 
tersebut bisa menjadi daya ungkit dalam melengkapkan misi-
nya di Indonesia. 

“Gunakan alam untuk membantu misi kita,”, saran Iblis suatu 
hari. 

“Maksudnya, apa bos?, tanya setan. 

“Kita kotori hati manusia dengan keserakahan. Dengan sifat 
itu mereka akan merusak alam. Nah, kalau alam menjadi “murka” 
kepada manusia, biasanya hati mereka juga ikut bertam bah 
kotor. Mereka menyalahkan Tuhan karena banjir, wabah penya-
kit, paceklik, gunung berapi atau sekedar kemacetan di jalan raya. 
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“Jadi, kalau manusia memaki-maki karena macet dan banjir, 
itu dosa siapa bos?,” tanya setan. 

“Itu dosa pemimpin mereka yang tak becus mengurus 
negeri.  Tapi,sst.. biarkan saja mereka saling meyalahkan,” bisik 
Iblis kepada setan.

Rangsang manusia untuk merusak alam

17. PERTARUNGAN YANG TIDAK FAIR  
Ketika menghadiri pertandingan tinju di Las Vegas. Iblis 

melakukan diskusi ringan dengan para setan. 

“Kita dengan manusia ibarat pertarungan tinju itu lho. 
Namun, pertarungan kita dengan manusia sebenarnya kurang  
fair,” Iblis mengejutkan setan. 

“Kenapa bos,?” setan bertanya. 

“Coba kalian pikirkan. Kita begitu serius dan terencana 
mejerumuskan mereka, tapi mereka kok tidak  pernah serius 
dan te rencana melawan kita?, mereka pasti kalah, bukan?” 
heran Iblis. 

“Mungkin mereka kira bahwa kita akan hangus terbakar 
hanya dengan meletakkan Alquran di rumah mereka, padahal 
mereka tidak membacanya, bukan demikian, bos..?” lanjut setan 
menebak.

“Sstt, jangan berisik, pertandingan mau dimulai tuh” Iblis 
mengingatkan para setan.

Jangan sampai manusia membuat rencana melawan setan
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18.  TAUBAT IBLIS

Iblis sedang termenung. 

“Mikirin apa, bos,?” tanya setan. 

“Ah, ngak apa-apa,” jawab Iblis mencoba menyembunyikan 
sesuatu. 

“Beritahu dong, bos,” desak para setan penasaran. 

“Aku sebenarnya ingin bertaubat,” jawab Iblis. 

“Ha..? ngak mungkin bos,” protes pengikutnya. 

“Itulah masalahnya,” jawab Iblis. 

“Para pengikutku baik dari kalangan jin dan manusia saat ini 
sudah lebih bejat dariku, jangan-jangan setelah bertobat nanti, 
aku malah digelincirkan pula oleh mereka.” lanjutnya ragu.

Para setan pun menjadi tenang.

Jadikan kebejatan manusia melebihi setan

19. PANDANGAN MATA

Iblis membuka satu rahasianya kepada para setan tentang 
mengapa banyak manusia yang terjerumus ke lembah kehi-
naan di hadapan Tuhan. 

“Mereka tidak menjaga pandangan. Baik pandangan kepada 
benda-benda atau terhadap aurat manusia. Pandangan mata 
akan mempengaruhi hati mereka. Hati yang terpengaruh akan 
menggerakkan tubuh dan pikiran mereka ke arah negatif,” Iblis 
menjelaskan dengan mantap. 
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“Kalau kalian mau bukti, coba perhatikan bagaimana Adam 
berhasil aku gelincirkan. Ketika itu ia melihat buah Khuldi. Aku 
membisikkan bahwa buah itu adalah buah keabadian. Aku beri-
kan was-was kepadanya bahwa dia tidak akan kekal di surga. 
Akhirnya dia tergelincir,” kata Iblis. 

“Kemudian, anaknya si Qabil juga begitu. Dia terpesona den-
gan kecantikan saudari perempuannya dan akhirnya tergelincir 
juga. Nah, tugas kita adalah mengarahkan pandangan mata 
manusia kepada sesuatu yang haram atau menggoda. Maka 
hati mereka akan mudah kita kuasai,” Iblis membeberkan strate-
ginya. 

Setan bertepuk tangan dan bahagia karena tugas mereka 
menjadi mudah karena kondisi manusia saat ini begitu lemah 
untuk mengendalikan pandangan mata mereka. 

Goda manusia untuk mempelototi sesuatu yang diharamkan atau 
benda-benda duniawi

20. DOSA KECIL
Banyak manusia yang tidak menyadari bahwa dosa-dosa 

kecil itu adalah pintu Iblis untuk masuk mengajak kepada dosa 
besar. 

“Kalian jangan meremehkan kehebatan dosa kecil,” Iblis 
menasehati para setan yang terlihat hanya fokus mengarahkan 
manusia melakukan dosa besar. 

“Dosa kecil yang dilakukan secara rutin akan membuat 
pelakunya semakin dekat ke dosa besar. Maka bisikkan juga 
kepada manusia untuk menganggap enteng dosa kecil. Misal-
nya, katakan kepada mereka bahwa makan uang haram sedikit 
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tidak apa-apa. Toh, itu bukan merampok atau korupsi besar-
besaran. Bisikkan di hati mereka bahwa memandang yang 
bukan muhrim dengan syahwat itu tidak apa-apa. Toh, itu bukan 
zina yang besar. Bisikan pula ke hati manusia untuk gemar ber-
gosip dan menikmati infotainment Toh, itu hanya menceritakan 
keadaan orang lain dan bukan fitnah. Pokoknya, sesuatu yang 
besar itu dimulai dari yang kecil. Tugas kalian adalah membia-
sakan manusia melakukan dosa yang kecil-kecil itu saja. Nanti 
kita saksikan efeknya dalam jangka panjang. Semua akan 
melakukan dosa besar dengan enteng. Aku berani bertaruh 
untuk itu,” sesumbar Iblis yakin.  

“Siap, bos,” jawab setan sembari membungkuk, takzim.

Jebak manusia dengan gemar melakukan dosa-dosa kecil

21. KEBODOHAN ORANG BODOH
Di sebuah kampus ternama di Indonesia. Iblis melakukan 

diskusi santai sambil mengamati lalu-lalangnya insan akademis 
di kampus itu. 

“Ada beberapa kriteria manusia yang harus kita pahami ter-
kait intelejensi mereka,” kata Iblis di hadapan para setan. 

“Pertama, orang yang tidak tahu tentang akhirat tapi dia 
berupaya untuk belajar. Kedua, orang yang tidak tahu tentang 
akhiratnya, tapi dia merasa sok tahu dan sok siap. Ketiga, orang 
yang tahu tentang akhirat dan berupaya meningkatkannya. 
Keempat, orang yang tahu tentang akhirat tapi dia lalai. Target 
kita adalah memperbanyak orang yang tidak tahu atau mem-
perbanyak orang lalai akhirat,” kata Iblis. Penjelasannya ini tentu 
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saja membuat setan menjadi pusing tujuh keliling. Maklum, 
mereka tidak pernah membaca buku seperti si bos.

Jangan sampai manusia mengetahui hakikat akhirat

22. ABNORMAL VS NORMAL
Ketika orang Eropa pertama kali menemukan Afrika, mereka  

terkejut melihat penduduk pribumi yang telanjang. Mereka 
mengatakan kepada penduduk bahwa telanjang adalah cara 
priminitif. Mereka kemudian mengajari penduduk pribumi 
cara berpakaian. Beberapa abad kemudian, ketika  orang Afrika 
mengunjungi Eropa, mereka kaget menyaksikan penduduk 
Eropa kini tidak lagi berpakaian. Ketika ditanyakan alasannya, 
mereka malah ditertawakan dan dikatakan sebagai orang yang 
tidak modern alias priminitif. Modern identik dengan telanjang 
atau bikini. Melihat fenomena itu, Iblis dan setan tertawa, 

”Makanya, tugas kita itu membolak-balikkan hati dan sistem 
pikiran mereka. Sesuatu yang dulu dianggap abnormal seka-
rang malah menjadi normal,” kata Iblis. 

“Kalian bisa saksikan bahwa saat ini, banyak orang jujur 
yang dianggap tidak normal. Wanita berjilbab dianggap tidak 
normal. Atau anak muda yang gemar ke mesjid dianggap 
jadul. Sebaliknya, mereka yang tidak mengikuti perkembangan 
fashion,  selebriti, atau gadget terbaru bisa saja dianggap tidak 
normal. Hehehe, Abnormal Vs Normal,” iblis tertawa geli.

“Mungkin saja, masuk neraka menjadi normal ya bos?” setan 
mencoba menambahkan.

Jadikan dosa sebagai sesuatu yang normal

Jebakan#21
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23. ORANG GILA

Bertambahnya pasien rumah sakit jiwa di Indonesia menjadi 
perhatian Iblis. Malam itu, dia memanggil beberapa orang setan 
yang senior. 

“Kalian perbanyak orang stress dan gila di dunia ini. Namun, 
kalian juga harus paham bahwa banyak orang waras tapi gila di 
dunia ini,” kata Iblis. 

Pernyataannya ini mengejutkan para setan. “Maksudnya apa 
bos, kok bisa waras tapi gila,?” tanya mereka heran. 

“Begini, orang waras tapi gila itu adalah mereka yang ber-
harap masuk surga yang tertinggi atau berharap selamat dari 
neraka yang mengerikan, namun mereka hanya melakukan 
tindakan-tindakan yang biasa-biasa saja setiap hari. Mereka 
tidak melakukan kebaikan-kebaikan baru atau enggan berhenti 
dari dosa-dosa kecil. Orang seperti itu adalah pengkhayal yang 
hebat alias gila. Itu adalah target kita,” Iblis mencoba memberi-
kan penjelasan yang bisa dicerna oleh para setan.

Perbanyak jumlah orang stress

24. MERENCANAKAN KEGAGALAN

Banyak sekali manusia yang berakhir dengan syu’ul khati-
mah (akhir yang buruk). Makanya, manusia diharuskan untuk 
selalu mempersiapkan bekal untuk kematian mereka. Setan 
sangat memahami hal ini. Oleh karena itu, dia selalu berupaya 
untuk menggagalkan proses husnul khatimah (akhir yang baik) 
seorang manusia. Namun, menurut Iblis, mereka tugas mereka 
untuk membuat seseorang menjadi syu’ul khatimah menjadi 
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lebih mudah karena biasanya manusia memang tidak pernah  
merencakan secara serius untuk selamat dari jebakannya 
ketika menjelang ajal. Manusia hanya merasa cukup dengan 
amalan yang biasa-biasa saja atau tidak mempersiapkan sama 
sekali. Menurut Iblis, hal manusia seperti itu sama saja beren-
cana untuk menjadi syu’ul khatimah, sesuatu yang tidak pernah 
di pikirkan manusia.  

Perbanyak jumlah manusia yang syu’ul khatimah

25. TAKUT DENGAN ALQURAN

Ada satu hal yang diherankan Iblis. Menurutnya, manusia 
itu aneh. Ketika mereka mengalami keadaan yang menyedi-
hkan atau musibah yang menimpa atau  karena takut kepada 
jin atau hantu, manusia biasanya mencari Alquran. Namun, 
anehnya ketika ketakutan dan kesedihan itu hilang, manusia 
justru lari dari Alquran. Menurut Iblis, itu berarti manusia takut 
kepada Alquran. Kalau demikian, maka berarti manusia takut 
juga kepada surga alias enggan masuk ke dalamnya.

Bisikkan ketakutan manusia terhadap Alquran

26. MENUNDA  

“Manusia itu pintar-pintar bodoh. Mereka selalu menunda 
kebaikan. Istilah kerennya procrastination,” Iblis mengawali sam-
butan pagi ini dalam acara Mesjid Free Day (Hari Bebas Mesjid). 

Jebakan#25
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“Mereka selalu menyalahkan kesibukan untuk menjustifi-
kasi kemalasan mereka beribadah. Makanya, dari Senin-Jumat, 
banyak manusia yang enggan sholat subuh, enggan ke mesjid, 
atau membaca quran. Alasannya sih sibuk. Tapi....,” Iblis tidak 
melanjutkan. 

“Tapi kenapa bos,?” Setan bertanya. 

“Hehe, nyatanya hari Sabtu dan Minggu malah manusia 
semakin malas beribadah kan..?. Hari libur, man, bebas tidur 
sampai jam 10 pagi,” tawanya. 

“Makanya, kenyamanan (comfort) itu tidak menjamin manu-
sia untuk semakin dekat dengan Tuhan. Makanya dulu, kendati 
sudah nyaman dan berlimpah di surga, Adam tetap bisa ingkar 
kan,? apatah lagi manusia sekarang,,hehehe. Wahai manusia, 
makan tuh kesibukan, tunda tuh kebaikn, jangan buru-buru 
menjadi orang alim dan sholeh, enjoy aja di hari libur, peace 
deh,,nanti hari Senin sibuk lagi...sampai si Izrail datang..go to 
hell,” Iblis tertawa dan seperti biasa setan-setanpun bertepuk 
tangan dan juga bangga karena si bos juga jago berbahasa 
Inggeris. 

Tiupkan kemalasan dalam diri manusia untuk beribadah di hari libur

27. SRIGALA  MANUSIA

Ketika menyaksikan acara Discovery Channel tentang buas-
nya kehidupan para binatang di padang rumput Afrika, Iblis 
memberikan komentar. 

“Manusia itu seperti domba yang dihantui ketakutan akan 
sergapan srigala lapar. Namun, tentu saja kita akan mengerah-
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kan perhatian kepada domba yang keluar dari kelompoknya. 
Dia yang asyik sendiri dan tidak mau bergaul dengan orang-
orang shaleh pasti akan menjadi mangsa kita,”   Iblis memberi-
kan perumpamaan manusia dan setan. 

“Betapa lemahnya mereka ketika sendirian. Seharusnya 
mereka  menjaga persatuan dan bukan mementingkan diri 
sendiri saja. Kalau tidak percaya, mereka dipersilahkan untuk 
mencoba keganasan kita,” tantang Iblis yang disambut oleh 
para setan dengan gegap gempita.

Serbu dan hancurkan manusia yang keluar dari jamaah

 

28. DUA PILIHAN

“Manusia slalu mendapatkan 2 (dua) pilihan,” pagi ini Iblis 
membuka acara Devil Goes to Family (Setan Masuk Ke Keluarga). 

“Pilihan untuk mengikuti jalan Tuhan ataukah jalan Setan. 
Kendati jalan Tuhan itu menjanjikan, tapi kenapa manusia lebih 
senang mengikuti jalan kita,?” tanya Iblis, yang dijawab dengan 
gelengen kepala para setan. 

“Itu karena godaan kita terlihat lebih mengasyikkan di mata 
mereka. Kita suruh mereka tidak sholat. Bagi mereka itu asyik 
karena tidak menghabiskan banyak waktu. Kita suruh mereka 
buka aurat, bagi mereka itu asyik karena keindahan dan yang 
melihat juga merasa nyaman. Iri dengki dianggap seni. Korupsi 
itu dianggap menantang. Pamer harta dianggap prestasi. Zina 
dianggap budaya. Sombong dianggap hoby,” lanjutnya. “Lalu, 
tugas kita sebenarnya meyakinkan mereka bahwa anggapan itu 
betul. Kita cuci otak mereka, brain washing. Otaknya kita reset 
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dan saksikan tindakan mereka selanjutnya, pasti membahagia-
kan kita,” Senyum Iblis yang disambut dengan tawa para setan. 
Acara resmi dibuka.

Jangan sampai manusia memilih jalan Tuhan

29. AGAMA BENAR VS AGAMA SALAH

Maraknya konflik agama menjadi perhatian Iblis. 

“Agama-agama yang dianut manusia itu bermacam-ma-
cam.”    Pagi ini Iblis memberikan arahan kepada tim setan. 

“Ada agama yang landasan teologinya tidak jelas. Ambigu 
dan tidak logis, misal menjadikan kita para jin sebagai Tuhan, 
pohon-pohon, laut punya kekuatan bahkan manusia sebagai 
Tuhan. Masak sih mereka takut dengan alam?. Padahal aku tahu 
proses penciptaan manusia dari apa dan alam seperti apa.” 

Setan mangut-mangut, sok paham. Maklum, kajian ini agak 
berat. 

“Ada agama yang betul-betul benar, ajaran, kitab dan 
rasulnya. Aku juga tahu proses munculnya. Nah, tugas kalian, 
memastikan kelompok pertama supaya tidak coba-coba mem-
bedah agama mereka, nanti mereka tahu salah. Biarkan dalam 
kebodohan mereka. Untuk kelompok kedua, kalian goda mereka  
supaya jauh dan ragu dengan agamanya sehingga mereka akan 
bingung, tidak bangga dengan agamanya dan mungkin akan 
lari ke kelompok pertama tadi. Akhirnya, manusia akan buat 
agama baru, nabi baru, etika baru atau tidak beragama sama 
sekali, suka-suka perut mereka. Bayangkan..!!! betapa ambu-
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radulnya keadaan mereka. Dan itu tujuan kita, bukan?,” Iblis ter-
kekeh memamerkan giginya yang kotor dan tajam-tajam itu.

Jangan sampai manusia meneliti agamanya

30. STATISTIK SETAN 1

“Aku beri rahasia manusia pada kalian,” tiba-tiba Iblis mem-
berikan briefing kepada para setan.  

“Apaan tuh bos?” tanya setan. 

“Begini, 95% dari kegiatan manusia di dunia itu sama sekali 
tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Hanya 5% saja yang benar-
benar berguna untuk akhirat mereka. Itupun bagi yang serius. 
Ada juga yang bahkan tekor, minus. 0%..!!, serius Iblis. 

“Ah, yang benar bos..? Setan agak ragu. Mau bukti..?, misal 
hanya 5% medsos yang digunakan untuk cari pahala, yang 95%, 
untuk sia-sia bahkan dosa. Padahal, apa susahnya menebar 
kebaikan dengan medsos?” senyum Iblis. 95% pekerjaan manu-
sia ternyata hanya untuk cari uang semata, 5% saja untuk amal 
sholeh. Apa susahnya sih baca bismillah?. Bahkan 95% ibadah 
manusia itu tidak berefek posistif bagi pelakunya, hanya 5% 
yang ikhlas. Gimana”? 

Setan bangga pada si bos yang ternyata juga piawai dalam 
statistik dan matematika.

Jadikan 100% kegiatan manusia tidak bermanfaat untuk akhirat 
mereka
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31. MESJID VS KLUB MALAM

Menjamurnya berbagai klub malam dan tempat hiburan 
menjadi objek kunjungan para setan. Padahal, ide awal 
pendirian berbagai tempat tersebut adalah berasal dari setan 
itu sendiri. 

“Ada hal aneh, bos,” suatu sore setan berdiskusi dengan 
gurunya, Iblis. 

“Aneh apaan,? Si bos bertanya. 

“Mesjid-mesjid itu gratis, tapi banyak yang kosong tanpa 
pengunjung. Sebaliknya, klub hiburan malam itu berbayar tapi 
banyak yang penuh. Aneh sekali, banyak manusia yang meng-
abaikan tiket ke surga yang gratis, tapi sudi membayar untuk 
tiket neraka, ya bos,” tawa setan kepada Iblis. 

Iblis tersenyum bangga, karena tim marketingnya berfungsi 
efektif. Konon setelah pertemuan tersebut, Setan berencana 
akan membuat voucher diskon versi Iblis kepada para manusia 
yang berminat untuk masuk ke tempat-tempat maksiat. 

 Goda manusia untuk mengunjungi tempat-tepat hiburan  

32.  JIMAT

Meskipun terbilang sukses menjerumuskan manusia, 
namun tidak sedikit para setan yang juga mengkhawatirkan 
fenomena munculnya orang-orang sholeh baru di Indonesia 
dan juga tradisi keagamaan yang muncul.  

“Bos, bahaya..!!!, umat Islam sudah mulai banyak yang baca 
Alquran, gawat kan?,” lapor setan kepada Iblis. 
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“Tenang,” hibur Iblis. 

“Bagaimana mungkin bisa tenang, bos?. Kami merasa dihan-
tui oleh mereka, meski jumlahnya sedikit,” ujar setan.

“Oke, apa kalian sudah pastikan bahwa apa yang mereka 
baca juga diamalkan ?” tanya Iblis. 

“Ada sih bos. Itu ayat kursi banyak ditempel di dinding 
rumah. Katanya sih untuk usir setan. Ada yang menjadikan 
alquran sebagai jimat, untuk pelaris dagangan, dll” jelas setan. 

Iblis terkekeh geli. “Hihiii, itu Yahudi juga pada ngamalin 
ajar an Alquran lho, makanya mereka tak terkalahkan. Aku masih 
blum khawatir kalau mereka sekedar membaca saja. Yang aku 
takutkan kalau mereka mulai mentelaah satu persatu ayat itu. 
Bisa berabe kita” jelasnya sambil berbisik. Setanpun menjadi 
sedikit tenang.

Budayakan pemakaian jimat di tengah-tengah manusia

33. MENCARI KEMARAHAN TUHAN

Indonesia memiliki tradisi budaya yang kaya dengan syirik 
seperti pemberian sesajen dan memuja laut, danau atau jin. 
Padahal, ajaran itu semuanya bersumber dari agama lain. Selain 
itu, praktik perdukunan adalah ciri khas bangsa ini. Makanya, 
setan senang sekali berada di Indonesia. 

“Manusia itu suka mencari gara-gara dengan Allah,” kata 
Iblis. “Bayangkan, beraninya mereka mencari harta dengan 
memakai  jimat/sesajen, rebutan jabatan memakai  dukun, 
mau kaya tanpa sholat, mau rejeki tapi dengki. Jimat dan men-
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datangi dukun itu syirik. Seperti orang selingkuh atau pindah 
ke lain hati. Emang mau diduakan..? Mau kaya tanpa sholat atau 
cari rejeki atas dasar iri dengki itu namanya “ke-ge-er-an” karena 
rejeki belum didapat tapi lumbung amal sudah habis duluan,” 
ungkap Iblis dengan gamblang.

“Benar bos, kita sangat terbantu dengan tradisi mereka. 
Makan tuh tradisi sesat,” kata setan mengejek.

Suburkan kesyirikan dan tradisi sesat di masyarakat

34. AMAL JARIAH VS DOSA JARIYAH

Iblis senang sekali berjalan-jalan di berbagai daerah di 
Indonesia, baik di kota ataupun desa-desa. Tempat yang paling 
sering dijumpainya adalah tempat kumuh dan kotor. Selain itu, 
dia suka sekali melihat jalan raya yang berlobang dan rusak ter-
lebih bila kerusakan itu karena pembangunan yang tidak becus 
dan berbau korupsi. 

“Banyak kejahatan dilakukan manusia karena mengira 
bahwa dosanya tidak besar. Mereka menyangka bahwa dosanya 
bisa terhapus dengan sekedar berderma, berdoa atau berhaji. 
Padahal mereka melakukan dosa jariyah (dosa yang mengalir)” 
kata Iblis dalam pembukaan galeri seni Iblis di sebuah propinsi. 

Setan agak bingung dengan istilah itu. 

“Coba kalian bayangkan, aku misalkan, ketika seseorang 
melakukan korupsi pembangunan jalan. Si pelaku mungkin 
menyangka nilai dosanya hanya sekian ratus juta rupiah saja. 
Tapi, dia tidak sadar bahwa jalan raya yang rusak berpotensi 
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membahayakan pengguna jalan seperti terjatuh, tabrakan, dll. 
Nah, ketika si pengguna jalan mengalami masalah terkait jalan 
yang rusak tersebut, maka suasana hati mereka tentu berubah. 
Bisa saja mereka menjadi marah atau stress.  Mungkin juga iba-
dah mereka terganggu. Sekarang, coba kalian hitung berapa 
banyak dosa yang diemban si pelaku korupsi tadi? Tak terkira 
bukan?. Sampai dia mati sekalipun, dosanya akan mengalir. 
Selama jalan itu masih ada. Seharusnya manusia berhati-hati 
dan menghindari. Namun, namanya juga manusia, si bodoh 
nan malang,” Iblis tertawa sambil memencet-mencet kalkulator 
untuk menghitung dosa tadi. 

Sembunyikan fakta tentang dosa yang mengalir
Jebakan#34
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1. BERLENGGAK-LENGGOK
Manusia kini sangat kreatif bahkan untuk mendulang dosa 

sekalipun. Kreasi yang sering dikomentari oleh Iblis adalah 
maraknya panggung pamer kecantikan yang menjual wajah 
dan tubuh perempuan. Kendati itu adalah hasil godaan para 
setan, namun Iblis biasanya senang sekali mendiskusikan hasil 
godaan itu. 

“Aku senang sekali melihat perempuan-perempuan masa 
kini yang gemar sekali berlenggak-lenggok memamerkan 
tubuhnya,” Iblis membuka dialog malam dengan rekannya, para 
setan. 

“Kalian tahu sebabnya?’ tanyanya melanjutkan. 

Setan menggeleng. 

“Wah, kalian tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, sih?’ heran 
Iblis. 

“Bro, kalian kan tahu, ajakan seorang Hawa yang suci saja 
mampu menggelincirkan seorang Adam dari surga, padahal 
mereka itu diusir dari surga jelas-jelas karena godaaanku. Aku 
memanfaatkan kelemahan wanita yang mudah sekali diper-
daya. Nah, bayangkan, berapa banyak Adam-Adam dunia kini 
yang akan terperosok karena wanita-wanita sok cantik dan seksi 
itu, hehe,he,” Iblis tertawa geli.

“Tapi itu adalah seni kan bos?” setan agak cekikikan.

“Ya, benar. Itu seni. Untuk menuju neraka ada juga seninya 
ya?” tanya Iblis yang disambut setan dengan tertawa terpingkal-
pingkal.

Goda kaum perempuan untuk berlenggak-lenggok mengundang 
syahwat
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2. PAMER KECANTIKAN
Iblis adalah makhluk yang juga mengetahui benar 

keberadaan neraka dan surga. Maklum, dia juga pernah berada 
di surga. Karena takutnya dengan neraka, maka dia memerlu-
kan banyak teman untuk menemaninya di sana kelak. Salah 
satu modusnya tentu saja syahwat manusia. Maka, ajang pamer 
aurat selalu menjadi sasaran utama Iblis. 

“Aku senang sekali melihat manusia pamer kecantikan atau 
ketampanan, apalagi sampai buka-bukaan pakaian. Rasanya, 
gemes banget melihatnya,“ tutur Iblis setelah melihat acara 
fashion  show yang dibuat manusia. Dia hadir tentunya tanpa 
undangan resmi. 

“Aku semakin yakin bahwa kita nanti tidak sendirian di neraka.  
Banyak pengikut kita, ,” ujarnya mantap kepada para setan. 

“Kenapa bisa begitu, bos,?’ tanya setan. 

“Lho, bukankah nanti penghuni neraka semuanya adalah 
manusia yang dulunya di dunia suka sekali pamer kecantikan 
dan ketampanan atau yang suka pamer aurat atau telanjang 
terselubung. Makanya, di neraka semua penghuninya bertelan-
jang,” tutur Iblis membocorkan rahasia. 

“Kita harus yakinkah kepada manusia bahwa info ini tidak 
benar ya bos?’ tanya setan yang dianggukkan oleh Iblis.

Budayakan kompetisi kecantikan di kehidupan manusia

3. POLISI BERJILBAB
Setan tergopoh-gopoh mendatangi Iblis yang sedang asyik 

berlibur di sebuah pantai. 
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“Bos, gawat, benar-benar gawat,” setan menunjukkan kekha-
watiran luar biasa. 

“Memangnya ada apa?” tanya Iblis santai. 

“Kami mendapat info bahwa institusi kepolisian di negara 
ini sudah membolehkan para wanitanya untuk mengenakan 
jilbab. Misi kita bisa semakin sulit. Soalnya mereka akan mem-
buat institusi lain menuntut hal yang sama,” setan tak bisa 
menutupi kekhawatirannya. Ibis terdiam sejenak. Dia memang 
mengkhawatirkan hal yang sama. 

“Hmm, begini saja, kita tunggu bagaimana kebijakan ini ber-
langsung, apakah mereka tetap konsisten atau hanya setengah  
hati saja. Kalau nanti ternyata mereka konsisten, maka aku 
akan memberikan strategi baru untuk kalian. Bersabarlah,” Iblis 
mencoba menenangkan para setan kendati dia sendiri belum 
me ngetahui strategi apa yang akan dilakukan untuk mengham-
bat kebijakan ini. 

Halangi perempuan untuk menggunakan jilbab

4. ARISAN

Iblis selalu mengingatkan para setan untuk lebih mem-
berikan perhatian kepada kegiatan-kegiatan seremonial yang 
diadakan manusia. Salah satu di antaranya adalah arisan yang 
sering dilakukan oleh ibu-ibu baik di kota maupun desa. Menu-
rutnya, arisan adalah tempat yang potensial menyuburkan 
tradisi pamer, ghibah bahkan fitnah di antara manusia. 

“Seharusnya, mereka menggunakannya untuk menjalin sila-
turahmi dengan nilai-nilai ketuhanan. Namun, karena dasarnya 
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manusia yang suka pamer dan sombong, maka kita meman-
faatkan hal itu untuk membuat mereka stress dan berpura-pura, 
baik bagi yang kaya maupun miskin di antara mereka. Seha-
rusnya, yang mereka lakukan adalah nasehat-menasehati dan 
membantu sesama peserta. Bukan seperti yang tren saat ini,” 
Iblis menjelaskan konsepnya mengenai arisan. Para setan terse-
nyum kecut karena diam-diam mereka juga sedang merancang 
untuk membuat arisan sesama keluarga setan. 

Suburkan budaya gosip dan fitnah di kalangan perempuan

5. INDUSTRI KECANTIKAN

Menjamurnya berbagai kontes-kontes kecantikan yang 
diadakan di seantaro dunia menarik perhatian Iblis. Terlepas 
alasan manusia adalah untuk memilih kontestan yang memi-
liki kecantikan luar dan dalam (outer and inner beauty), namun 
tetap saja unsur mempertontonkan aurat menjadi faktor per-
tama penilaian para juri. Bagi Iblis, kontes seperti ini menunjuk-
kan bahwa manusia sudah terkena krisis identitas iman. Artinya, 
faktor yang lebih diperhatikan manusia saat ini lebih dominan 
adalah faktor fisik atau lahiriah semata. 

“Menyukai kecantikan dan keindahan adalah naluri alamiah 
manusia. Tuhan juga menyukai keindahan maka Dia mencip-
takan alam nan indah ini. Namun, kecantikan yang tidak meng-
arahkan kepada peningkatan keimanan kepada Tuhan justru 
akan menjadi kejelekan dan kemarahan-Nya. Kontes-kontes 
pamer kecantikan berhasil mengarahkan manusia menjauh dari 
keimanan dan Tuhan. Bagi kita, kondisi ini sangat menggembi-
rakan karena misi kita adalah menjauhkan mereka Tuhan. Ayo, 
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bisikan kepada manusia untuk membanyak kontes-kontes 
sejenis. Kita pasti menang,” seru Iblis kepada setan dalam acara 
Jilbab Free Day (Hari Bebas Jilbab) yang digelar hari ini.

Tradisikan kontes kecantikan di muka bumi 

6. KONTES MISS SETAN

Setiap hari, Iblis mewajibkan para setan untuk memberi-
kan laporan pencapaian kinerja mereka. Ia mengevaluasi dan 
meng analisis berbagai kelemahan dari teknik-teknik yang digu-
nakan oleh para setan. Tak jarang, dia juga meminta pendapat 
para setan terkait satu hal meskipun biasnaya semua ide berasal 
dari dirinya. 

“Kita harus memikirkan cara supaya efek dari godaan kita 
berlangsung terus-menerus dan memberi pengaruh ganda  
bagi manusia. Manusia sering mengatakan multiplier effects. 
Ada yang punya ide bagaimana melakukannya,?” tanya Iblis 
kepada setan. 

“Bagaimana kalau kita membuka audisi untuk manusia, bos. 
Siapa tahu ada yang tertarik untuk jadi agen, atau perpanjang an 
tangan kita di dunia?” usul satu setan. 

“Bagaimana kalau kita buat pemilihan kontestan Miss Setan 
atau Remaja Idola Setan. Seperti yang biasa dibuat manusia itu. 
Lagi trend dan laku keras, bos,” setan lain mengajukan usul. 

“Usul kutolak,” kata Iblis. 

“Selama ini, berbagai kontes yang yang dibuat oleh manusia 
terutama untuk hiburan itu telah disusupi agen-agen kita Prin-

Jebakan#5
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sipnya, kita mau kerja cerdas. Di belakang layar saja. Biar manu-
sia saja yang capek memikirkannya. Biar mereka berpikir keras 
bagaimana masuk ke dalam neraka dan bukan berpikir keras 
masuk ke dalam surga. Sampai saat ini, pengaruhnya sudah ter-
bukti,” Iblis menjelaskan. 

Setan menggaruk-garuk kepala, bingung karena Iblis tadi 
yang meminta saran mereka. 

Cari perwakilan setan dari kalangan perempuan

7. DUNIA MESUM

Polemik tentang lokalisasi prostitusi juga menarik perhatian 
Iblis. Semua ini adalah ide darinya yang kemudian dikembang-
kan oleh para setan dan manusia juga.

“Betapa bahagianya tinggal di tengah kondisi manusia 
seperti  ini,” kata Iblis tak bisa menyembunyikan kebahagiannya. 

“Coba kalian lihat, saat ini adalah dunia mesum. Semua 
manusia gemar sekali melakukan tindakan mesum. Tayangan 
dan pertunjukkan mesum. Gambar-gambar bahkan pikiran 
mesum. Dunia mesum yang kita cintai,” Iblis tertawa-tawa meli-
hat sebuah tabloid mesum yang amat digemari manusia di 
Indonesia. 

Setan maklum, karena biasanya kondisi ini diciptakan oleh 
para pemimpin yang juga gemar dengan sesuatu yang berbau 
mesum. 

Suburkan budaya mesum

Jebakan#6
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8. PACARAN

Dunia mesum sangat identik dengan dunia pergaulan 
bebas. Biasanya, keduanya berkaitan. Makanya, untuk mencip-
takan dunia mesum, biasanya diawali oleh Iblis dengan mencip-
takan dunia pergaulan bebas. 

“Menarik sekali melihat fenomena manusia kini. Mereka 
sangat kreatif dan inovatif. Bayangkan, dahulu, berpacaran dan 
berdua-duanya antara laki-laki dan perempuan adalah hal yang 
paling tabu. Orang tua dahulu sangat ketat dalam mengawasi 
pergaulan anak muda remaja mereka. Namun, kini jaman sudah 
berubah.  Anak-anak remaja sangat gemar berpacaran. Mereka  
merasa rendah diri jika tidak memiliki pasangan. Bayang kan, 
betapa rusaknya mental mereka. Anehnya, si orang tua merasa 
tidak bersalah. Mereka merasa masa bodoh dan sebagian 
mereka  malah mendukung sang anak. Mereka mungkin meng-
anggap bahwa anaknya sudah resmi menjadi suami dan isteri. 
Ditambah lagi adanya film-film picisan yang gemar sekali meng-
umbar kemesraan dan keharmonisan  semu. Rusak deh semua, 
tapi tentu saja kita senang…!!,” Iblis tertawa bahagia.  

“Beri hadiah, dong bos” pinta setan. Tumben kali ini setan 
minta hadiah dari si bos. 

Tradisikan pacaran di kalangan muda-mudi

9. MELARANG JILBAB
Ada beberapa industri bisnis dan lembaga yang nyata-nyata 

melarang penggunaan jilbab bagi karyawan dan pegawainya. 
Melihat kondisi ini Iblis tiba-tiba marah. 

Jebakan#8
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“Siapa yang bertanggungjawab hal ini?,” marah Iblis di pagi itu. 

“Kumpul semua !!!, bentaknya. Kita rapat segera..!!!”. “Tang-
gung jawab apaan, bos?” heran Setan. 

Tidak biasanya si bos marah-marah di pagi hari. 

“Kok vulgar banget sih,” lanjut Iblis. 

“Teknik kita menjerumuskan manusia jangan terlalu mudah 
ditebak. Jangan diekspose, yang penting hasil bukan pen-
citraan.” Para setan tambah bingung. 

“Maksudnya apaan sih bos,,,jadi bingung,” setan bertanya. 
“Begini, kita punya target semua manusia itu suka pamer aurat 
bahkan telanjang, tapi jangan main larang jilbab dong, akhirnya 
mereka pada sadar. Bilang saja pamer aurat itu seni, efisien, 
dan indah. Pasti mereka akan tinggalkan jilbab karena diang-
gap jadul. Kita ingin mereka tidak sholat, tapi jangan mesjidnya 
dihancurin, mereka malah akan ke mesjid. Buat saja mereka 
malas dan sok sibuk, mesjidnya pasti sunyi. Kita pingin mereka 
korupsi, tapi jangan takut-takuti mereka dengan neraka, bilang 
saja bahwa korupsi dikit-dikit ngak apa-apa, banyakin sedekah 
aman. Mengerti..? Aku akan pecat beberapa dari kalian yang 
tidak becus melaksanakan misi terselubung ini.” 

Para setan terdiam pasrah kendati diam-diam mengakui 
kehebatan si bos.

Jangan larang jilbabnya, bilang saja telanjang itu untuk efisiensi

Jebakan#9
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10. LOKALISASI PROSTITUSI

Suatu ketika pemerintahan kota di Indonesia menutup loka-
lisasi prostitusi. Tak ayal, hal ini membuat marah Iblis.

“Gawat..!!!,,”Iblis tak bisa menyembunyikan kegusarannya. 

“Kenapa bos “,? heran para setan. 

“Kalian tidak tahu atau pura-pura tidak tahu?”, kesal Iblis. 
“Tuh, lihat si ibu yang sok berani menutup lokalisasi prostitusi 
itu.” Kenapa sih dia tidak duduk manis saja di kursi jabatannya?”, 
Iblis tak habis pikir. Menteri Urusan Perdayakan Perempuan 
Kabinet Iblis mencoba membela diri. 

“Bos, tenang, saya telah mempersiapkan alternatif jika loka-
lisasi itu benar-benar ditutup”, lanjutnya. 

Menteri lainnya, yaitu menteri Front Pembela Maksiat juga 
menambahkan, 

“Bos, ngak usah khawatir, disinilah kita akan melihat  mili-
tansi pengikut kita. Ini adalah ajang untuk menguji siapa yang 
benar-benar jadi pengikut setia kita kan..?, tambahnya. 

“Oke deh, kata Iblis. Kali ini aku maafkan, tapi kalian pasti-
kan presiden terpilih  nantinya jangan seperti si Ibu itu ya,? bisa 
gagal kita di Indonesia. 

“Siap bos, jawab para setan.

Dukung kebijakan lokalisasi prostitusi
Jebakan#10
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1. NERAKA DUNIA
Iblis memahami benar keadaan neraka, maka ia tidak bosan-

bosannya mengajak para setan untuk giat menarik manusia ke 
dalamnya. 

“Dulu, manusia sangat takut masuk ke dalam neraka, namun 
ketakutan manusia terhadap neraka mulai menunjukkan garafik 
penurunan,” kata Iblis kepada setan.  

“Kendati misi kita berhasil, namun kalian harus tetap 
waspada. Sewaktu-waktu ada saja manusia yang mengingatkan 
mereka tentang keadaan neraka yang sebenarnya. Makanya, 
kita harus mengaburkan gambaran neraka itu di dalam pikiran 
dan hati mereka,” lanjut Iblis. 

“Caranya, bagaimana bos?” tanya setan. 

“Mudah, kita ciptakan neraka dunia dalam kehidupan 
manusia. Bentuknya bermacam-macam seperti neraka di rumah 
tangga, di kantor, di lingkungan tempat tinggal mereka dan di 
negera mereka. Dengan adanya neraka dunia ini, maka perha-
tian mereka tidak lagi kepada neraka yang sebenarnya. Seba-
gian mereka menyangka bahwa neraka dunia saja sudah cukup. 
Padahal, neraka dunia itu adalah pintu gerbang neraka sebenar-
nya. Berita bagusnya, kita bisa membuat neraka dunia itu dimu-
lai dari hati mereka,” kata Iblis membeberkan strateginya. 

Jangan sampai manusia mengetahui hakikat neraka

2. KLUB PENGHUNI NERAKA
Beberapa setan senior di Indonesia memprakarsai pendirian 

Klub Penghuni Neraka disingkat KPN. Anggotanya terdiri dari jin 
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dan manusia. Klub ini sering mengadakan pertemuan membin-
cangkan berbagai hal tentang neraka. Kendati terkait dengan 
neraka, namun anehnya anggota klub ini semakin lama sema-
kin banyak. Peminatnya terlihat membludak. Heran melihat hal 
ini, Iblis mempertanyakan mengapa peminat klub ini bertam-
bah banyak. Dia tentu saja senang namun harus memastikan 
penyebabnya karena bisa menjadi success story dan menginspi-
rasi setan lainnya di seantaro dunia. 

“Mudah bos,” jawab setan senior enteng. 

“Kami berhasil membuat imej tentang neraka menjadi tidak 
lagi menyeramkan. Kami gambarkan kepada mereka bahwa 
siksaan neraka itu tidak seseram yang dibayangkan. Kendati 
ada banyak siksaan, namun ada tempat-tempat di neraka yang 
terbilang agak nyaman. Kami janjikan bahwa mereka akan ber-
temu dengan para artis-artis pengumbar aurat dan syahwat di 
dunia. Atau, kalaupun mereka ketakutan dengan kondisi siksaan 
neraka, maka kami akan kelabui mereka dengan mengatakan 
bahwa siksaan itu tidak akan lama mereka alami. Mereka akan 
tetap masuk ke dalam surga. Padahal, semua itu bohong. Emang 
gampang keluar dari neraka,?” setan tertawa cekikikan disam-
but gembira oleh Iblis. 

Gambarkan neraka sebagai tempat yang menyenangkan

3. TAKDIR NERAKA

Iblis sedikit banyak memiliki kemampuan memprediksi 
sese orang itu masuk surga atau neraka berdasarkan pola kese-
hariannya. 

Jebakan#2
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“Banyak manusia yang menyandarkan diri pada takdir 
mereka,”      kata Iblis ketika melakukan coffee morning pagi ini. 

“Bukannya bekerja keras, mereka malah menyerahkan ke pa-
 da nasib. Bahkan, untuk masuk surga-pun mereka menyerahkan  
kepada Tuhan. Mana mungkin bisa seperti itu. Keberhasilan 
harus diupayakan dengan kerja keras termasuk kalau mau 
masuk ke dalam surga atau terhindar dari neraka. Makanya, aku 
senang sekali melihat orang yang tidak berupaya keras untuk 
masuk surga atau terhindar dari neraka. Aku bangga sekali meli-
hat orang yang tidak berupaya untuk sholat berjamaah, mem-
baca alquran setiap hari, bersedekah dengan banyak setiap 
hari, atau menjaga hati, lisan dan pandangan mereka dari yang 
diharamkan. Mereka mengira bahwa surga itu mudah didapat-
kan?. Mereka mimpi, kali,” Iblis tertawa.

Tipu manusia. Katakan surga itu mudah dimasuki

4. GERBANG NERAKA
Untuk memastikan sebanyak mungkin manusia yang akan 

masuk ke neraka, maka Iblis terus memastikan bahwa gerbang 
neraka selalu indah dan terbuka. Sebaliknya, gerbang surga 
diimejkan jelek dan tertutup.

“Kalian harus memastikan bahwa gerbang-gerbang neraka 
semakin banyak didirikan di negeri ini,” kata Iblis setelah melihat 
efektifitas kerja setan yang luar biasa. 

“Bagaimana caranya bos?” tanya setan. 

“Mudah, dorong manusia terutama pemimpin mereka 
untuk mendirikan sebanyak mungkin tepat hiburan, lokalisasi 
prostitusi atau judi, pusat bisnis ribawi, dan tempat-tempat 

Jebakan#3



133

Dialog Imaginer Para Setan Untuk Menjerumuskan Manusia

maksiat lainnya. Itu merupakan gerbang neraka yang nyata. 
Iming-iming dengan penghasilan dari pajak dan insentif lain-
nya. Mereka akan tergiur. Aku yakin, pengunjungnya banyak 
sekali, bahkan mereka rela membayar mahal. Lucu, manusia-
manusia lemah dan bodoh. Kok mau membayar neraka, hihihi..,” 
tawa Iblis sumringah. 

Setan juga ikut-ikutan tertawa dan bergegas untuk aksi.

Ciptakan dan hiasi sebanyak mungkin gerbang neraka sehingga 
manusia tertarik

5. ENGGAN  MASUK SURGA
Iblis tertawa terbahak-bahak menyaksikan manusia yang 

mau melakukan apa saja untuk karirnya namun terlihat takut 
untuk mengamalkan ajaran Tuhan. 

“Kalian bayangkan, mereka disuruh menutup aurat. Tapi 
merasa enggan, takut dianggap orang sok alim. Ada juga yang 
merasa masih banyak dosa. Padahal justru melakukan kebaikan 
itu akan menghapus dosa. Itu artinya mereka masih enggan 
masuk ke dalam surga,” kata Iblis sambil memegang kepalanya. 

“Di sisi lain, manusia justru merasa mantap untuk masuk ke 
dalam neraka. Buktinya, merasa tidak merasa takut melakukan 
dosa. Apa mereka kira neraka itu dingin dan mereka pasti akan 
keluar?. Hahaha, ini adalah pikiran yang jauh dari kenyataan,” 
seru Iblis sambil memerintahkan para setan untuk menakuti 
manusia ketika melakukan kebaikan.

Tiupkan keengganan di hati manusia untuk melakukan kebaikan

Jebakan#4
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6. BENGONG DI AKHIRAT

Untuk semakin memantapkan gerak para timnya, Iblis selalu 
menggambarkan akhirat kepada mereka. Harapannya, para 
setan akan semakin terpacu mengejar target.

“Di akhirat nanti, manusia akan dikelompokkan sesuai 
dengan  amal dan kebaikan yang dilakukannya,” kata Iblis sambil 
memandang ke langit. 

“Apakah kami akan tetap bersamamu, bos?” tanya setan 
khawatir. 

“Tentu saja. Kalian akan bersamaku. Para manusia yang setia 
kepada kita juga bersamaku. Mereka akan bengong melihat 
kelompok manusia-manusia lain. Ada kelompok orang-orang 
sabar, gemar berinfaq, atau orang yang mengerjakan sholat 
dengan khusyuk. Ada pula kelompok mujahid, para pemimpin 
dan hakim yang adil, atau laki-laki dan wanita sholeh. Demikian 
pula, kelompok anak muda yang cinta alquran atau kelompok 
orang kaya dan miskin yang bertaqwa. Pokoknya, semua kelom-
pok manusia yang melakukan kebaikan akan dinaungi oleh 
kasih sayang Tuhan dari terik panas dan siksaan akhirat. Nah, 
manusia yang berada di kelompok kita justru akan bengong 
alias terheran-heran. Mereka memukul kepala dan dada. Merasa 
menyesal dan sangat marah kepadaku. Lalu, aku akan katakan, 
Lho, memangnya ini salah siapa?. Bukan saatnya lagi kalian 
menyalahkan diriku. Bukankah semua itu pilihan kalian yang 
selalu lalai dan lebih memilih bersenang-senang di dunia dan 
melupakan kenyataan akhirat?. Saat ini, adalah masa menikmati 
ganjaran yang telah dijanjikan Tuhan kepada kalian. Kami para 
setan juga merasakan hal yang sama. Jangan seenaknya menya-
lahkan kami,” kata Iblis sedikit geram bercampur lucu memba-
yangkan kejadian itu terjadi nantinya di akhirat. 
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Tingkatkan jumlah pengikut setan supaya teman setan bertambah 
banyak di  neraka  

7. GERBANG SURGA YANG TAK LAGI      
DIMINATI

Gerbang surga adalah pintu-pintu yang dapat mengantar-
kan manusia ke surga. Manusia sangat ingin masuk ke dalam-
nya, namun dikarenakan adanya berbagai ujian dan cobaan, 
maka banyak manusia yang menjadi enggan masuk ke dalam-
nya. Iblis sangat memahami psikologi manusia yang rentan 
dengan kesusahan dan ujian.  

“Apakah kalian tahu mengapa sangat mudah bagi kita 
untuk mengantarkan manusia ke neraka?” tanya Iblis kepada 
para setan di suatu pagi. 

“Kami tidak tahu bos,” jawab setan enteng. Maklum, mereka 
paling tidak bisa diajak untuk berpikir. 

“Karena manusia tidak pernah mau menuju gerbang surga. 
Kaki mereka berat melangkah ke sana. Mana mungkin mereka 
akan masuk ke dalamnya,” Iblis menjawab sendiri pertanyaan-
nya. 

“Gerbang surga itu ada di mana bos?” taya setan. 

“Mesjid atau mushalla itu adalah gerbang surga. Mudah 
sekali bukan?. Sayangnya mereka tidak tahu atau mungkin tahu 
tapi tidak yakin dan enggan mengunjunginya. Jadi, setelah 
melihat kondisi mesjid dan mushalla yang saat ini yang sepi 
pengunjung dan peminat, maka dapat kupastikan bahwa jum-
lah manusia saat ini sedikit sekali yang akan masuk ke surga. 
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Wong, gerbangnya saja mereka tidak lewati, mana mungkin 
bisa memasukinya. Tidak ada jalan belakang, lho,” kata Iblis yang 
memang memahami benar pintu-pintu surga. 

“Mungkin mereka nyasar ya bos. Menuju panggung- 
panggung hiburan dan mall saja,” imbuh setan santai. 

Jangan sampai manusia mendekati gerbang surga apalagi 
menyukainya

8. SOMBONG
Takabbur adalah sifat Iblis yang mengantarkannya men-

jadi musuh Allah. Sebagai makhluk terkutuk, maka Iblis mau 
memastikan bahwa manusia juga memiliki sifat takabbur alias 
sombong ini. Dia ingin memastikan manusia akan menjadi 
temannya kelak di neraka. 

“Cara termudah untuk mengantarkan manusia ke dalam 
neraka adalah dengan meniupkan kesombongan ke dalam hati 
mereka. Mereka akan menunjukkan kehebatannya di hadapan 
orang lain. Selain itu, tanamkan sifat ‘ujub (bangga terhadap 
kehebatan diri). Bedanya, kalau sombong dilakukan dengan 
terang-terangan dan pamer dihadapan orang lain, baik dengan  
kata-kata atau perbuatan, sedangkan ‘ujub dilakukan tanpa 
perlu memperlihatkan kehebatan kepada manusia lain. Cukup 
di hati saja, maka habislah dia. Kunci neraka akan ada di tangan-
nya,” Iblis menjelaskan efektifitas bisikan kesombongan dan 
ujub sebagai alat untuk menjerumuskan manusia. 

Para setan tertawa penuh kesombongan. Mereka bangga 
memiliki pemimpin yang hebat dan mampu menunjukkan 
kesom bongan dengan nyata. 

Jebakan#7
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Suburkan sifat sombong di hati manusia

9. TIDAK  MEMPERSIAPKAN 

Gerbang menuju akhirat diawali dengan kematian. Se    se-
orang yang mengalami kematian seperti orang yang terbangun 
dari tidur panjangnya. Dia akan kaget dan berandai-andai untuk 
kembali ke dunia. Iblis mengetahui kondisi ini. 

“Aku mau berandai-andai,” Iblis membuka dialog malam 
dengan para setan yang bertugas di malam hari. 

“Jika saja malaikat Izrail mengirim SMS kepada manusia dan 
memberitahukan bahwa jadwal kematian mereka hanya dua 
hari lagi, maka aku pastikan banyak manusia yang tidak memi-
liki persiapan sama sekali. Kalian tahu mengapa?,” tanya Iblis 
kepada setan.

“Tidak tahu, bos,” jawab setan serempak. Mereka paling 
tidak suka diajak berpikir. 

Iblis kemudan menjelaskan, “Mereka akan menghabiskan 
satu hari pertama dengan menikmati kehidupan terakhir, dan 
baru akan mempersiapkan kematian justru menjelang satu 
jam sebelum kematian itu datang. Hahaha, aku yakin itu akan 
dilakukan manusia karena mereka pada dasarnya suka sekali 
menunda-nunda kebaikan dan pertaubatan. Nah, itulah hikmah 
mengapa info tentang jadwal kematian itu tidak diberitahukan 
supaya manusia bisa bersiap-siap setiap detik menghadapinya. 
Nah, ini berita baik bagi kita, para warga setan. Kita bisa meman-
faatkan kondisi ini. Buat mereka terlena dengan hari-harinya. 
Katakan bahwa mereka  pasti bisa melihat matahari esok hari. 
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Jika pagi datang, katakan supaya mereka bertaubatnya di sore 
hari saja. Ketika sore datang, lalaikan mereka supaya bertaubat-
nya besok pagi saja. Akhirnya, mereka tidak akan pernah punya 
waktu untuk bertaubat. Makanya, data statistik yang kita miliki 
menunjukkan bahwa potensi manusia yang akan masuk ke 
dalam neraka semakin meningkat dari hari ke hari. Alasannya, 
karena persiapan mereka menghadapi kematian sangat minim 
bahkan tidak ada sama sekali,” Iblis panjang lebar menjelaskan. 
Lucunya, para setan justru terlihat asyik bermain-main dengan 
gadget mereka.  

Lengahkan manusia dengan hal yang sia-sia

10. DUNIA KEBOLAK-BALIK
Iblis tak habis pikir. Kendati ia cukup berhasil menemu-

kan berbagai teknik terbaru dalam menjerumuskan manusia, 
namun ia selalu menemukan perlawanan dari manusia terha-
dap godaan timnya, para setan. Untuk mengantisipasi supaya 
perlawanan itu tidak membahayakan timnya, maka ia menge-
luarkan edaran kepada para setan untuk lebih fokus kepada 
upaya membalikkan fakta mengenai kriteria baik dan buruk ini. 
Para setan diharuskan lebih gencar mensosialisasikan pemaha-
man-pemahaman yang terbalik. Misalnya, anak muda yang rajin 
sholat harus diwaspadai sedangkan anak muda yang tidak sho-
lat harus dimaklumi karena dianggap sedang melakukan pen-
carian jati diri. 

Demikian juga, wanita-wanita yang tidak memakai jilbab 
harus dianggap cantik dan modis sedangkan wanita yang 
berjilbab sesuai syariat harus dianggap fanatik dan jadul. Para 
setan juga diminta membalikkan fakta bahwa orang yang hafal 
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alquran harus diwaspadai karena bisa saja sebagai orang mili-
tan, sedangkan orang yang bisa menghafal ratusan lagu harus 
dianggap hebat dan modern. Bahkan fenomena orang berjeng-
got juga menjadi sasaran Iblis dimana setan diminta menye-
barkan pemahaman bahwa orang yang berjenggot dan rajin 
ke mesjid harus dicurigai sebagai teroris. Sebaliknya, orang 
jenggotan yang suka musik dan rajin ke diskotik atau dugem 
harus dicitrakan sebagai sosok gaul dan kreatif. Intinya, Iblis 
menginginkan kriteria baik dan buruk menjadi terbalik dalam 
pandangan manusia. Sama seperti keberhasilannya mengela-
bui para setan sehingga mereka tidak lagi bisa membedakan 
dirinya dengan Tuhan. 

Bolak-balik persepsi manusia tentang mana yang baik dan buruk

11. TUA-TUA NGAK SADAR AKHIRAT
Umur manusia sangat terbatas. Tidak ada yang menya-

mai para setan apalagi Iblis. Sayangnya, banyak manusia yang 
menyadari bahwa Iblis berupaya sekuat tenaga untuk meng-
hancurkan kualitas hidup manusia yang sedikit ini. 

“Manusia itu, semakin tua semakin banyak lupa diri, sema-
kin menjadi-jadi dosanya dan semakin jauh dari Tuhan. Mereka 
ngak sadar akhirat” Iblis tiba-tiba menyeletuk. 

“Seharusnya, semakin hari, semakin banyak persiapannya 
untuk menemui Tuhan  dan masuk ke dalam kubur,” Iblis terlihat 
serius. 

“Benar bos, manusia itu kelihatan banget dungunya. Bagi 
yang tidak mempersiapkan tabungan akhiratnya maka bersiap-
lah untuk menghadapi seramnya kehidupan kedua nanti. Nah, 
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berita bagusnya, kita tidak terlalu begitu menjerumuskan 
manu          sia         karena memang manusia selalu lari ketika diingatkan 
tentang kematian. Mereka berusaha lari dari sesuatu yang pasti 
tidak bisa dihindarkan. Lalu mengapa mereka tidak memper-
siapkan diri saja,?” setan heran. 

Iblis tersenyum membenarkan.  

Jangan sampai manusia mengingat kematian

12. CCTV AKHIRAT
Sebenarnya tidak susah memahami hari perhitungan 

nanti yaitu ketika manusia kelak dihadapkan kepada Tuhan 
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semua 
anggota  tubuh akan menjadi saksi perbuatan seorang manusia 
sehingga tidak ada satupun yang luput dalam catatan Tuhan. 
Dulu, konsep tentang hari perhitungan ini masih sukar diterima 
akal manusia saat itu. Namun, saat ini, berbagai teknologi pe  -
nyim panan memori di komputer atau gadget memungkinkan 
bahwa kondisi hari perhitungan nanti benar adanya.  Manusia 
akan memiliki catatan atau CCTV ala akhirat. 

Kendati kondisi hari perhitungan sudah demikian mudah 
dibuktikan, namun manusia tetap saja terlihat tidak mempedu-
likannya. Hal ini terbukti dari semakin merajelelanya kemak-
siatan dan kedurhakaan kepada Tuhan. Melihat kondisi ini, 
Iblis selalu mewanti-wanti para setan untuk selalu berkomit-
men untuk melalaikan manusia terhadap keberadaan CCTV 
ini. “Kalian harus membisikkan kepada mereka untuk bersikap 
santai, enjoy dan melupakan akhirat. Tanamkan di hati mereka 
bahwa semua cerita tentang hari perhitungan adalah dongeng 
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semata. Pastikan pikiran dan hati mereka lalai dan takut mem-
bayangkannya. Akibatnya, mereka akan lupa mempersiapkan 
amal baiknya,” Iblis terlihat begitu antusias.

Lalaikan manusia bahwa di akhirat ada perhitungan amal
 

13. TIDAK SESEDERHANA ITU  

Iblis adalah ahli strategi yang ulung. Ia dan timnya  selalu 
menanamkan paradigma kepada manusia bahwa mendapat-
kan surga itu tidak memerlukan upaya yang  keras. Para setan 
tidak hentinya membisikkan bahwa tanpa melakukan sholat-
pun, manusia akan disayangi Tuhan. Demikian pula, Tuhan tidak 
melihat seseorang dari pakaian semata. Manusia boleh bebas  
membuka aurat atau menutupnya. Tuhan tetap mencintainya 
asalkan ia berkelakuan baik. Iblis berkomentar tentang hal ini.

“Pemikiran itu sebenarnya salah. Manusia tidak diukur apa-
kah ia berbuat baik atau tidak semata. Tuhan ingin manusia rela 
melaksanakan perintah-Nya. Dia  ingin menyaksikan seberapa 
patuh manusia kepada larangannya-Nya. Dia tidak memerlukan 
alasan apapun dari manusia. Nah, tugas kita justru sebaliknya, 
yaitu supaya manusia tetap mempertahankan keyakinannya 
bahwa ganjaran surga itu justru mudah sekali diperoleh tanpa 
perlu menjadi taat beribadah. Akhirnya, mereka akan lari dari 
ajaran Tuhan  dan berupaya membuat aturan sendiri. Kita harus 
memastikan bahwa manusia selalu melakukan tawar-menawar 
dengan Tuhan dan hanya memilih apa yang mereka senangi 
saja. Hehe, memang jalan menunju surga sesederhana itu,?” ejek 
Iblis sambil tertawa menyaksikan kebodohan manusia yang 
semakin hari semakin meringankan ibadah dan larangan Tuhan.
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Selalu tanamkan kepada manusia untuk membuat alasan

14. MENYALAHKAH IBLIS
Dipastikan bahwa manusia akan menyalahkan para setan 

dan Iblis di akhirat kelak. Iblis yang memang mengakui bahwa 
dia adalah biang kerok penyebab manusia masuk ke neraka 
tidak serta merta mau disalahkan.

“Kalian mau tahu bagaimana kondisi pengikut kita nantinya 
di neraka?,” tanya Iblis kepada setan.  

“Tentu saja kami tidak tahu, bos” jawab setan seenaknya. 

“Setelah mengetahui bahwa tempat mereka adalah neraka 
dan jelas bagi mereka bahwa kita adalah penipu ulung, maka 
mereka beramai-ramai menyalahkan kita. Mereka akan ber-
demonstrasi kepadaku. Namun, tentu saja aku tidak mau disa-
lahkan. Toh, selama ini mereka yang terbukti tidak mampu 
membentengi diri mereka dari godaan kita, “ Iblis melanjutkan. 

“Akhirnya, mereka mau tidak mau menerima kenyataan 
itu dengan sangat menyesal. Tapi, nasi sudah menjadi bubur. 
Mereka  tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia. Mereka 
harus menghadapi kenyataan, disiksa abadi bersama kita di 
neraka. Karena sudah sangat berputus asa, mereka lalu meng-
ajukan permintaan terakhir kepada Tuhan untuk memberikan 
kepada kita azab dua kali lipat karena kita dianggap biang 
kerok. Lucu banget,” Iblis tertawa terbahak-bahak disambut oleh 
para setan.

“Tapi kami tidak akan menyalahkanmu, bos. Jangan kha-
watir” hibur setan.
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Jangan sampai manusia mengetahui bahwa kita menipu mereka
 

15. TEMAN YANG SALAH
Manusia yang berjumlah hampir 7 milyar di muka bumi men-

jadi target yang diimpikan bagi Iblis. Untuk mencapai target kor-
ban sebanyak-banyaknya, Iblis memberi masukan kepada setan 
supaya fokus dengan geng-geng manusia. Biasanya manusia 
suka sekali mengikuti apa kata teman-teman satu gengnya.  

“Aku melihat banyak penyesalan manusia terjadi di akhirat  
nanti dikarenakan mereka salah memilih teman. Banyak manu-
sia yang lebih memilih teman karena penilaian kecocokan 
pribadi  saja dan bukan ketinggian ruhani. Sehingga teman 
mereka  itu akhirnya lebih banyak menjerumuskan mereka 
dengan  kelalaian akhirat dan bukan meningkatkan iman dan 
kebaikan hati,” kata Iblis menasehati para setan. 

“Berikan kami contoh, bos” pinta setan. 

“Hmm, begini saja. Contohnya,  aku. Kalian berteman den-
gan diriku, maka kupastikan kalian akan menjadi temanku juga 
di neraka, begitu bukan?,” kata Iblis mantap. 

“Setuju, bos, kami terlanjur bangga menjadi teman Anda. 
Kendati kita di neraka,” pekik setan masa bodoh. 

Bagi Iblis pernyataan ini merupakan sebuah prestasi seka-
ligus tantangan baginya supaya ia dan setan nanti juga lebih 
banyak memiliki teman dari kalangan manusia bumi.

Biarkan manusia salah memilih teman
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16. FAKTA DI KUBUR 
Di berbagai film sering diceritakan tentang arwah genta-

yangan. Tema film seperti ini banyak diminati manusia sekaligus 
ditakuti. Herannya, para produsen film tetap saja memanfaat-
kan kondisi ini untuk meraup keuntungan. Iblis yang meru-
pakan makhluk ghaib mau tak mau juga berkomentar. 

“Hihihi, mana ada arwah gentayangan. Seseorang yang telah 
mati itu tidak akan bisa kembali ke dunia. Mereka akan di batasi 
oleh dinding penghalang bernama barzakh. It’s impossible, 
arwah itu tidak akan pernah bisa kembali. Manusia yang selalu 
berbuat kebajikan akan merasakan nikmatnya di kubur karena 
mereka setiap pagi dan sore diperlihatkan nikmat surga. Seba-
liknya,  arwah pelaku dosa akan dihinggapi penderitaan karena 
setiap saat akan disiksa dan diperlihatkan siksaan mereka  nanti 
di akhirat,” Iblis menjelaskan fakta di kubur.  

“Sangat menakutkan ya bos?” tanya setan penasaran.

“Tentu saja menakutkan. Nah, tugas kita membisikkan di 
hati mereka. Sehingga jangan sampai mereka berpikir men-
dalam tentang fakta di kubur ini. Bisa rusak rencana kita” jawab 
Iblis.

Jangan sampai manusia mengetahui hakikat kubur

17. MUSUH TANGGUH IBLIS
Iblis menjelaskan bahwa ada di antara manusia yang mem-

berikan perlawanan sangat tangguh terhadap godaan mereka. 
Mereka tidak mudah digoyahkan. Untungnya, kelompok manu-
sia seperti itu tidak banyak sehingga Iblis masih menganggap-
nya masalah kecil. 

Jebakan#16



145

Dialog Imaginer Para Setan Untuk Menjerumuskan Manusia

“Kita diuntungkan, bahwa manusia yang tangguh itu 
biasanya tidak suka diekspose atau pamer seperti selebriti. Mer-
eka tidak suka riya dan narsis. Kehidupan mereka bebas dari 
hiruk-pikuk dunia. Mereka sering dianggap aneh karena selalu 
berkomitmen untuk mengikuti perintah Tuhan tanpa banyak 
alasan. Mereka adalah kekasih Tuhan. Untungnya, jumlah mer-
eka semakin lama semakin langka di dunia,” Iblis sedikit gembira 
kendati tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya di hada-
pan para setan. 

“Lalu, apakah mereka tidak bisa kita goda?” tanya setan.

“Bisa sih, tapi sulit. Lebih baik lupakan saja mereka dahulu. 
Itu adalah bagianku. Kalian fokus pada yang lemah iman saja. 
Nanti, ketika  pelaku maksiat sudah sangat banyak, kalian bisa 
membantuku untuk menggoda mereka. Mudah-mudahan, 
pertahanan mereka sudah lemah,” Iblis membeberkan strate-
ginya untuk orang-orang yang kuat iman. Dia memberikan job 
description yang jelas. 

Perbanyak orang yang lemah iman

  

18. SAPU BERSIH
Iblis rutin memeriksa emailnya setiap hari untuk melihat 

laporan pencapaian hasil kerja para setan. Kendati para setan 
sudah mampu menunjukkan kinerja yang bagus, namun Iblis 
terkadang tidak mempercayai mereka. Hal ini dikarenakan para 
setan biasanya mudah terlena dengan satu keberhasilan. Menu-
rut Iblis, semua kategori manusia seharusnya menjadi korban 
godaan mereka sehingga para setan jangan memilih-milih tar-
get dan cepat berpuas diri. 
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Misalkan, ketika memperdaya orang kaya supaya menjadi 
sombong dan kikir, maka Iblis juga menekankan untuk mem-
perdaya orang miskin supaya memiliki sifat pesimis, iri dengki 
dan tidak bersyukur. Ketika mereka memperdaya pejabat 
dan aparat untuk korupsi dan tidak amanah, maka Iblis juga 
menekankan untuk memperdaya rakyat supaya tidak peduli 
dengan negara, malas bekerja dan saling menghujat. Standard 
Operating Prosedure (SOP) Iblis dan setan cukup jelas, yaitu 
mereka  tidak berpihak kepada siapapun. Mereka hanya berpi-
hak kepada kejahatan. 

Sapu bersih semua manusia, jangan pilih-pilih

19. INGAT KEMATIAN

Setiap hari, selalu saja ada manusia yang meninggal dunia. 
Demikianpun, banyak manusia yang lalai dengan kondisi ini. 
Mereka selalu terlena dan melupakan kematian ini, namun lain 
halnya dengan Iblis. 

“Aku paling tidak suka melihat orang yang selalu ingat den-
gan kematian. Mereka adalah orang yang sukar ditaklukkan 
karena tidak tertarik dengan rayuan palsu kita,” Iblis membuka 
rahasia orang yang sulit ditaklukkannya. 

“Lalu, bagaimana cara kita mengatasi hal ini, bos?” tanya 
setan. 

“Makanya, kita fokus bagaimana membuat manusia lupa 
tentang kematian. Kerahkan semua pikiran dan waktu kalian 
untuk menciptakan kondisi itu,” Iblis mengingatkan para setan. 
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“Beres bos. Kalau untuk itu kita sudah sangat memper-
cayakan kepada divisi penyiaran kita. Kerjasama yang telah 
kita bangun dengan para setan dari kalangan manusia berha-
sil menghasilkan produk-produk tontonan yang melupakan 
manusia tentang kematian. Kita berhasil membuat manusia 
selalu merasa enjoy, peace, hura-hura, masa bodoh, atau sesuatu 
yang membuat manusia panik dan gelisah sehingga mereka 
tidak punya waktu untuk memikirkan kematian,” setan menge-
mukan pencapaian mereka selama ini dengan sumringah. 

Jangan sampai manusia mempersiakan diri menghadapi kematian

20. KELALAIAN MANUSIA

Umur Iblis setua dunia. Makanya ia mengetahui betul kiat 
dan teknik menjerumuskan manusia. 

“Dalam risetku selama bertahun-tahun. Manusia sering 
gagal menjadi hamba Tuhan karena selalu merasa punya waktu 
untuk memperbaiki keadaan. Ia selalu merasa mempunyai 
kondisi yang ideal untuk melakukan kebaikan. Padahal, tidak 
ada pernah waktu ideal untuk berbuat baik. Waktunya adalah 
detik ini juga karena malaikat Izrail tidak pernah diketahui kapan 
datangnya. Tapi, kalaupun kita menyampaikan kebenar an ini, 
manusia tetap saja tidak percaya. Bahkan, mereka mungkin 
akan mentertawakan kita,” Iblis tersenyum. 

“Makanya, kalau mereka nanti masuk ke neraka, jangan 
salahkan kita, dong. Wong, mereka yang sukarela untuk masuk 
ke neraka,” lanjut Iblis yang disambut dengan teriakan bahagia 
para setan.
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Biarkan manusia berpikir bahwa mereka selalu punya waktu

 
21. KLASIFIKASI MANUSIA  

Iblis adalah psikolog yang hebat. Suatu hari ia mengumpul-
kan para setan dalam acara Seminar Internasional Bertema Efek-
tifitas Godaan Setan Terhadap Manusia: Pendekatan Psikologi. 

“Berbeda dengan manusia yang sering mengelompokkan 
manusia ke dalam berbagai kelompok. Ada yang disebut orang 
kaya, miskin, pintar, bodoh, rakyat, penguasa, hakim, perem-
puan, tua, atau muda,  maka kita hanya mengenal dua tipe 
manusia saja, yaitu manusia cerdas dan manusia bodoh,” kata 
Iblis membuka acara.  

“Tipe cerdas adalah orang yang senantiasa berhasil menun-
dukkan hawa nafsunya dan terus melakukan upaya terbaik 
untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan sesudah matinya. 
Sedangkan orang bodoh adalah manusia yang selalu diperbu-
dak nafsunya dan merasa terlalu percaya diri bahwa Tuhan itu 
dekat dengannya dan memasukkannya ke dalam surga. Pada-
hal, itu tidak mungkin,” tutur Iblis yang disambut tepuk tangan 
para setan. 

“Nah, manusia bodoh itu bisa saja orang kaya atau miskin, 
laki-laki atau perempuan, tua atau muda, rakyat papa atau pen-
guasa durjana. Semuanya hanya ada dua kelompok. Target kita 
tentu saja memperbanyak orang-orang bodoh itu,” lanjut Iblis 
bahagia. 

Perbanyak manusia bodoh yaitu orang yang tidak mempersiapkan diri 
untuk kehidupan setelah mati
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22. STRATEGI PASCA RAMADHAN

Menjelang Ramadhan berakhir, para setan mendatangi Iblis. 

“Bos, Ramadhan akan berakhir. Kita harus kerja lagi, nih,” 
setan mengingatkn bosnya, Iblis. Tapi Iblis terlihat tenang- 
tenang saja. 

“Kenapa, bos ?, kok senyum-senyum saja, sih?,” heran setan. 

“Ngak usah khawatir, Ramadhan memang akan usai, tapi 
banyak orang yang telah meninggalkan Ramadhan jauh-jauh 
hari lalu. Ada yang telah pindah tarawih ke Mall. Ada yang sibuk 
qiraah (membaca) THR, i’tikaf di depan TV, mensucikan baju 
baru. Mereka akan memudahkan kerja kita setelah Ramadhan” 
Iblis tersenyum meyakinkan.

Goda manusia untuk segera lari dari Ramadhan

23. GODAAN RAMADHAN

Dialog ini terjadi ketika saat itu ada ketegangan antara Indo-
nesia dan Malaysia terkait pulau Ambalat. Kejadian itu di bulan 
Ramadhan. Kemarahan warga Indonesia terhadap negeri jiran 
ini menarik perhatian Iblis.

“Cckk, aku salut dengan manusia itu”, Iblis berdecak kagum. 
“Kenapa bos?, tanya para setan. 

“Coba kalian lihat, di bulan Ramadhan ini, mereka masih 
saling hujat dan maki. Merencanakan perang pula. Dua negeri 
yang berjiran itu, lho. Benar-benar manusia lemah iman”, Iblis 
menggeleng. 
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“Padahal kita ini kan sedang dibelenggu, bos”, timpal para 
setan. “Itulah yang kuherankan. Jangan-jangan mereka mau 
menggeser kedudukanku sebagai pimpinan para setan,”curiga 
Iblis. 

Suburkan konflik antara manusia. Tidak peduli ketika mereka 
sedang beribadah

24. KTP YANG MASUK SURGA  
Istilah Islam KTP adalah ungkapan yang diberikan kepada 

seseorang yang hanya memiiki label Islam di KTP-nya namun 
jauh dari ajaran Islam. Iblis pernah mengomentari hal ini.

“Banyak manusia yang menyangka bahwa nanti dia akan 
masuk surga hanya dengan mengandalkan statusnya di KTP 
yang menyebutkan bahwa agamanya Islam,” kata Iblis ketika 
melakukan sensus terkait jumlah setan yang ada di dunia. 

“Bukankah dia harus meyakini itu, bos?” bantah setan. 

“Benar, dia harus meyakini hal tersebut. Namun, keyakinan 
saja tanpa perbuatan hanyalah angan-angan kosong, tidak 
mungkin dan jauh panggang dari api. Oke-lah, katakan status 
agamanya adalah Islam, tapi jika perbuatannya jauh mencer-
minkan seorang hamba Tuhan, maka dipastikan dia masuk ke 
neraka karena akan menjadi kafir,” jelas Iblis. 

“Lho, memangnya bisa, bos?. Bukankah nanti orang Islam 
yang berdosa akan tetap akan masuk ke surga meski nanti 
disiksa terlebih dahulu di  neraka?” tanya setan heran. 

“Hmmm, enak sekali. Emang surga itu milik nenek moyang-
nya?” jawab Iblis ketus. 
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“Begini, seorang pelaku dosa secara terus menerus akan 
menjadi kafir ketika menghadap Tuhan karena kita akan meng-
kafirkannya menjelang nyawanya tercabut. Pelaku dosa itu 
tidak akan bisa melawan kita. Mereka tidak memiliki per tahanan 
sehingga dia pasti akan syu’ul khatimah alias menjadi kafir. 
Orang mungkin menyangka dia adalah seorang Islam, tapi siapa 
yang mengetahui kondisi dia ketika nanti meninggal, bukankah 
begitu?. Mungkin saja yang justru masuk ke surga adalah KTP-
nya saja” kata Iblis tertawa sambil membeberkan modusnya 
yang kemudian dianggukkan oleh para setan. 

“Benar juga, si bos memang cerdas,” pikir mereka. 

“Nah, bayangkan pula jika di KTP-nya tidak ada status aga-
manya. Akan lebih sulit lagi. Semua akan dimasukkan ke neraka 
saja. Tidak jelas sih. Hahahaha,” Iblis sedikit usil mengomentari 
kebijakan penghapusan kolom agama di KTP.

Biarkan manusia bangga dengan status agamanya. Lupakan mereka 
untuk mempraktikkannya

25. ITU BUKAN MASALAH GUE

Di akhirat nanti, Iblis dan setan termasuk mahkluk yang 
juga akan masuk ke dalam neraka. Mereka akan merasakan 
siksa neraka bersama dengan manusia-manusia yang menjadi 
pengikut mereka. Manusia yang masuk ke dalam neraka akan 
protes kepada para Iblis karena dianggap sebagai biang kerok 
nasib sial mereka. Lalu, bagaimana sikap Iblis menyikapi protes 
mereka  tersebut?. Iblis dengan santai hanya mengatakan,
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“Itu bukan masalah, gue. Bukankah kalian yang memang 
memilih untuk percaya kepada rayuan mautku?. Bukankah 
sudah ada peringatan dari Tuhan kalian. Untuk hari ini, aku tidak 
bertanggung jawab apapun kepada kalian karena aku juga 
merasakan azab yang sama. Mari sama-sama kita rasakan.” Iblis 
dan setan tentu saja tidak mau bertanggung jawab. 

Jadikan setan sebagai teman manusia di dunia karena di akhirat 
mereka akan memusuhi setan

 

Jebakan#25
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1. FOOD, FASHION, FUN

Suatu ketika Iblis berjalan-jalan ke berbagai mall di Indone-
sia. Ditemani para setan, mereka memperhatikan tingkah polah 
pengunjung. Setelah kembali ke rumahnya Iblis mengajak para 
setan untuk mendiskusikan apa yang mereka saksikan. 

“Tahukah kalian wahai para setan bahwa fenomena belanja 
dan cuci mata yang dilakukan manusia di mall itu tidak akan 
pernah habisnya hingga akhir masa nanti. Namun, kalau kita 
perhatikan bahwa benda-benda yang dikonsumsi atau dipa-
jang di mall-mall itu paling dominan hanya terkait dengan pak-
aian (fashion), makanan (food), atau hiburan (fun).  Cuma, ragam 
jenisnya saja yang berbeda dari masa ke masa. Nah, manusia 
banyak yang tidak menyadari itu,” bebernya lebih lanjut.

“Tapi, bukankah kodrat manusia suka benda-benda, bos?” 
tanya setan.

“Benar, tapi manusia hanya fokus kepada cara bagaimana 
mendapatkan barang-barang itu semata dan bukan memahami 
bahwa tujuan semua barang-barang itu hanyalah untuk sarana 
meningkatkan keimanan kepada Tuhan. Akhirnya mereka men-
jadi budak benda-benda itu. Mereka mendambakannya. Tugas 
kita adalah mengotori pikiran mereka sehingga mereka akan 
stress ketika mereka tidak mampu membeli benda-benda itu. 
Bukankah begitu?” Iblis setengah bertanya kepada setan yang 
berencana untuk melakukan kunjungan ke mall untuk cuci 
mata. Wah,,wah..setan juga tertarik.

Fokus pada Food, Fashion dan Fun. Kelabui manusia untuk selalu 
mengejarnya
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2. NEW GODS
Syirik adalah aktifitas menduakan Tuhan baik dalam bentuk 

sembahan, tempat bergantung harapan dan ketakutan. Bagi 
Iblis, aktifitas syirik merupakan perangkap yang paling banyak 
menjerat manusia sejak jamam dahulu. Bahkan, pada jaman 
modern ini, aktifitas kesyirikan semakin menggila. Menariknya, 
banyak manusia yang tidak menyadari atau merasa masa bodoh. 
Berbagai praktik kesyirikan telah dipoles menjadi produk wisata, 
keindahan, atau dianggap sebagai warisan budaya yang harus 
dipertahankan dan dijual untuk turis. 

Untuk manusia yang merasa modern dan gaul, maka praktik  
kesyirikan dipoles dalam bentuk yang lebih canggih dan gaul 
juga. Misalnya kesyirikan dengan menjadikan teknologi sebagai  
Tuhan atau sumber keyakinan dan tempat bergantung. Iblis 
menyebutnya sebagai “New Gods” atau Tuhan-Tuhan Baru. Tero-
bosan yang dibuat oleh Iblis ternyata sangat berhasil. Terbukti 
dengan semakin banyaknya manusia yang setiap saat mem-
pelototi gadget atau barang-barang mewahnya tanpa mem-
perdulikan waktu, keadaan dan lingkungan. Alih-alih untuk 
membantu meningkatkan kebaikan dan ibadah, berbagai Tuhan 
baru tersebut malah terbukti semakin banyak yang me lalaikan 
dan menyibukkan manusia. Tuhan-tuhan baru benar-benar 
telah menjadi sembahan.  

Ciptakan kesyirikan modern. Manusia pasti tidak berdaya

3. BELAJAR DARI SEJARAH
Iblis ternyata suka suka membaca. Di perpustakaannya 

banyak sekali buku dan eksiklopedi dunia. Maka, tidak 
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heran, jika Iblis sangat piawai memahami karakteristik 
manusia sekaligus kiat menjerumuskan mereka.

“Manusia itu pinter-pinter bodoh” Iblis memulai obro-
lan sore dengan para stafnya. 

“Adam yang di surga saja gue bisa kadalin. 

“Eh, ketika jatuh ke dunia, anaknya si Qabil bisa gue 
sesatkan. Hihi, itu anak ngak ambil pelajaran dari ayahnya,,,” 
sombong Iblis pada setan. 

“Itu si Kan’an anak Nuh, jaga lebih percaya gue 
ketimbang bapaknya. Nasib...nasib...anak malang yang 
bodoh itu kelelep, kan..?, tawa Iblis. 

“Tapi ada yang lebih lucu,” lanjutnya. 

“Apa itu, bos..?” tanya para setan. 

“Tentu saja manusia-manusia jaman kini. Kok bisa-
bisanya  lebih canggih maksiatnya. Lebih lalai dan lupa. 
Kok bisa ya,?, Apa mereka tidak tahu kisah-kisah masa lalu 
itu. Lalu untuk apa mereka punya gadget canggih dan 
buku yang banyak?, hihihi “ tawanya. 

“Gadgetnya mungkin untuk tambah maksiat saja, bos,” 
jawab setan santai yang disahuti Iblis dengan tertawa geli.

Jangan sampai manusia belajar dari sejarah

4. PEMBURU SETAN

Untuk menunjukkan tingginya komitmen dalam menje-
rumuskan manusia, para setan bahkan rela untuk tidak terke-
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nal dan diliput media. Sosok mereka yang misterius tapi nyata 
menunjukkan bahwa sekelas setan saja tidak suka diekspose. 
Mereka lebih berorientasi pada hasil dan bukan pencitraan 
semata. Sikap demikian malah membuat penasaran banyak 
manusia. Konon, acara-acara yang memburu setan atau hantu 
yang marak di TV selama ini menunjukkan bahwa setan meru-
pakan  sosok yang dicari-cari. Ketika hal ini ditanyakan kepada 
Iblis yang merupakan pimpinan para setan, dia  menjawab den-
gan tersenyum. 

“Manusia sebenarnya tidak sedang mencari setan apalagi 
diriku. Masak sih mencari setan atau hantu di tempat-tempat 
gelap atau kuburan. Mereka tidak akan mendapatkan apapun 
selain kegelapan atau gigitan nyamuk. Kalau mereka mau serius 
mencari setan atau diriku maka mereka harus mendatangi 
panggung-panggung hiburan yang mengumbar aurat dan 
nyanyian yang mengumbar syahwat atau pusat-pusat transaksi 
bisnis. Mereka pasti akan menemukan kita karena kita sedang 
berkumpul di situ. Jangan sepele dong, kita juga gaul dan 
mengikuti perkembangan jaman, bukan?” tanya Iblis kepada 
para setan yang tertawa cekikikan melihat kebodohan manusia.

Jangan sampai manusia menganggap bahwa godaan setan itu adalah 
kebenaran

5. TRANSFORMER

Dalam pemutaran perdana Film Transformer, ternyata Iblis 
mengajak para setan untuk nonton bareng. Bukannya menon-
ton, mereka malah kelihatan asyik berdiskusi.

Jebakan#4
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“Mumpung masih memiliki kesempatan, maka kita jangan 
pernah merasa puas akan keberhasilan menggoda manusia. 
Maju terus,” kata Iblis. 

“Setiap hari korban kita semakin banyak. Keberhasilan ini 
merupakan hasil kerja keras dan terukur yang kita lakukan,” kata 
Iblis membetulkan letak duduknya. 

“Bos, apa kira-kira ukuran keberhasilan kita?” tanya setan 
ingin tahu, “Oh itu mudah, keberhasilan kita diukur dari seberapa 
banyak manusia yang benci, menolak, atau ragu-ragu dengan 
kebenaran atau jalan kepada Tuhan. Indikator awalnya adalah 
sikap ragu-ragu manusia terhadap ajaran Tuhan. Ini diwujudkan 
dengan sikap yang mulai  malas, enggan dan menunda pelak-
sanaan ibadah atau kebaikan. Tahap selanjutnya adalah peno-
lakan halus berupa sikap mentertawakan, mencemooh dan 
memandang rendah pelaku kebaikan. Kata-kata yang keluar 
adalah sok alim, sok sholeh,  dan sikap remeh lainnya. Akhirnya, 
penolakan halus  bertransformasi (berubah) menjadi penolakan 
keras dan kebencian. Mereka secara terang-terangan melawan 
dan bermusuhan dengan pelaku kebaikan. Nah, kita adalah  
transformer perubahan itu,” kata Iblis terkekeh. 

“Berarti kita seperti yang di film Transformer itu ya bos,?’ 
tanya setan mencoba memberikan contoh. 

“Hmmm, bisa jadi seperti itu, tapi yang berubah bukan kita. 
Justru kita yang merubah manusia,” jawab Iblis tersenyum dan 
mantap. 

Segera rubah mental dan hati manusia
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6. MATA KEPALA VS MATA HATI

Ada acara yang selalu digelar Iblis di Indonesia yaitu Miss 
Setan. Acara ini adalah kontes kecantikan para setan wanita 
dari seluruh dunia. Untuk tahun ini acara dimeriahkan dengan 
kehadiran setan-setan dari 5 benua lainnya. 

“Target kita adalah mata manusia,” kata Iblis ketika 
mengumpul kan para setan dalam sebuah acara Miss Setan 2015 
ini. 

“Apa yang harus kami lakukan, bos?. Apakah kami harus 
membutakan mata mereka?” tanya setan kebingungan. 

“Tentu saja tidak. Malah sebaliknya, kita harus membuat 
mata mereka selalu terbelalak. Mempelototi apa saja yang ada di 
dunia. Mempelototi pakaian, makanan, kendaraan, kehidupan 
orang lain, termasuk juga wajah dan aurat orang lain. Dengan  
kebiasaan seperti itu, maka manusia akan menjadi buta,” Iblis 
menjelaskan. 

“Maksud bos gimana sih?” setan kebingungan karena tadi 
Iblis melarang mereka membutakan mata manusia tapi kini 
malah Iblis menjelaskan bahwa tujuan akhirnya adalah mem-
butakan manusia. 

“Hmmm, kalian cerdas. Aku maksudkan bahwa yang harus 
kita butakan adalah mata hati mereka. Kalau sekedar mata 
kepala yang buta, maka itu bukan keberhasilan. Banyak orang 
yang buta mata kepalanya, tapi mata hatinya justru mampu 
melihat dengan baik. Mereka mampu melihat kebenaran bah-
kan melihat sesuatu yang tidak tampak di balik yang tampak. 
Mereka bisa melakukan itu karena hati mereka telah bersih dari 
noda dan dosa,” Iblis tersenyum melihat keluguan para setan. 
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“Jadi, jika kalian hanya berurusan dengan mata kepala 
manusia, maka dipastikan mata hati mereka akan buta. Yakin-
lah,” Iblis mencoba memberi penjelasan kepada para setan yang 
mulai paham perbedaaan antara mata kepala dan mata hati. 

Butakan mata hati manusia

7. DUNIA ILUSI
Dunia ilusi adalah dunia yang ditawarkan Iblis kepada 

manusia. Dia selalu memperbaiki strateginya untuk memastikan 
manusia selalu hidup dalam ilusi. Dia menakut-nakuti mereka 
supaya jangan mau menghadapi kenyataan hidup. Strateginya 
dengan menggambarkan dunia tanpa kerja keras dan tekanan. 
Iblis  memprovokasi manusia untuk menciptakan hiburan dan 
tayangan ilusi di berbagai media seperti TV, internet maupun 
media cetak. Tayangan ini akan membuat manusia merasakan 
kebahagiaan semu dalam menghadapi permasalahan yang 
juga semu. Dengan hal-hal ilusif ini, manusia akan menjauh dari 
Tuhan karena juga menyangka bahwa Tuhan adalah ilusi. 

“Hehehe, lucu sekali,’ tawa Iblis. 

“Dunia ilusi adalah hasil kreasi paling spektakuler yang 
pernah kita buat dan ditiru manusia. Manusia tidak menyadari 
bahwa cara pikir dan hidup mereka adalah produk dari pola 
pikir para sutrada film, penulis naskah atau penyair-penyair 
lagu semata. Mereka hidup dalam kebahagiaan semu dan layak 
mendapatkan kebahagiaan akhirat yang semu juga, alias masuk 
ke dalam neraka. Menyedihkan,” kata Iblis sambil menunjukkan 
wajah seolah-olah prihatin. Maklum, dia juga adalah sutradara 
yang sangat piawai. 

Jebakan#6
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Ciptakan dunia ilusi

8. TAKUT MELIHAT ORANG BAIK

Dalam pantauan Iblis, telah terjadi begitu banyak perubahan  
dalam perkembangan manusia. Salah satunya adalah kecen-
drungan manusia untuk takut melihat orang yang benar-benar 
melaksanakan ajaran Tuhan. Penganut agama yang cendrung  
kritis terhadap budaya dan pola pikir jahiliyyah dianggap se -
bagai sosok yang fanatik dan radikal. Padahal, yang seharus-
nya dikhawatirkan adalah sikap fanatisme buta manusia ter-
hadap budaya dan berbagai pemikiran nyeleneh yang tidak 
sesuai dengan  norma etika dan agama. Seharusnya pula, yang 
dikhawatirkan adalah  fanatisme budaya dan ideologi kebe-
basan yang salah kaprah. Namun, bagi Iblis kondisi ini tentu 
sangat menguntungkan. Artinya, fitnah dan ketidakjelasan aja-
ran yang diyakini manusia telah begitu nyata. Kondisi ini akan 
menyebabkan manusia menjadi apatis dan pesimis. Akhirnya, 
manusia akan berbondong-bondong meninggalkan agama 
atau setidak nya takut dengan agama. Dalam hal ini, Iblis boleh 
dikatakan sangat berhasil. 

Beri ketakutan kepada manusia ketika melihat orang yang 
melakukan kebaikan

Jebakan#7
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9. MANUSIA YANG KATA-NYA MODERN

Modern adalah istilah yang diungkapkan manusia untuk 
menggambarkan kehidupan yang maju dan ditandai dengan  
penggunaan peralatan-peralatan canggih. Modern juga sering 
disandingkan dengan budaya dan tradisi baru dan sering 
me nyalahi nilai-nilai etika dan agama. 

“Manusia itu memang pelupa. Sangat tragis nasib mereka,” 
sore itu Iblis terlihat sedikit sentimentil.  Tentu saja para setan 
saling berpandangan, heran. 

Iblis melanjutkan, 

“Mengapa tidak?, ada diantara manusia yang tidak tahu 
tujuan hidup. Ada juga yang tahu tujuan hidup tapi tidak mau 
berjuang menggapai akhiratnya. Ada manusia yang melaku-
kan dosa tapi ngak sadar-sadar, ngak mau tobat. Dikiranya 
ngak bakalan mati. Ada koruptor yang mengira bahwa dia bisa 
masuk surga dengan cara sedekah dan naik haji.  Ada pemimpin 
yang masih bisa tidur nyenyak dan tidak perduli dengan rak-
yatnya apakah mereka itu sholat atau tidak, buka aurat, syirik, 
dll. Pokoknya, amburadul sekali. Dari abad ke abad, aku meli-
hat bahwa  generasi manusia saat ini lebih berantakan diband-
ingkan dengan generasi sebelumnya. Padahal, mereka meng-
anggap dirinya lebih modern bahkan postmodern,” lanjutnya.

Setan mengangguk-angguk setuju sekaligus bingung 
dengan  istilah yang terakhir ini.  

Jebak manusia dengan isu kemoderanan. Padahal semakin modern, 
semakin banyak manusia jauh dari Tuhan
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10. RISET IBLIS

Iblis selalu meningkatkan kemampuan menggoda manu-
sia dengan terus mengembangkan divisi riset yang dimilikinya. 
Untuk laporan tahun 2014 lalu saja, berpuluh ribu riset telah 
dilakukan para setan. Riset terapan para setan  memang ter-
bukti ampuh menjerumuskan manusia. 

“Siapa bilang kita tidak menggunakan riset dalam misi kita. 
Sayangnya, manusia tidak melakukan hal yang sama. Mereka 
terlalu percaya diri menghadapi kita,“ Iblis menyombongkan 
diri. 

“Aku berani investasi banyak untuk membiayai riset kalian, 
tidak ada batasan dana, aku sanggup menganggarkannya. Tapi 
jangan coba-coba membuat anggaran siluman ya, seperti yang 
dilakukan manusia itu. Aku pasti tahu, lho” ancam Iblis. 

Biarkan manusia asyik melakukan riset. Tapi jangan sampai mereka 
melakukan riset tentang setan

11. PROBLEM OF CHOISE 

Iblis juga membaca buku-buku ekonomi yang menjelaskan 
bahwa manusia selalu dihadapankan pada pilihan terkait ter-
batasnya sumber daya alam. Menariknya, ia mengkaitkannya 
dengan  dunia per-iblisan.  

“Manusia gemar sekali bertaruh dengan kehidupannya. 
Mereka rela menukar kebahagiaan akhirat dengan kehidupan 
dunia yang semu,” kata Iblis menceramahi para setan. 

Jebakan#10
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“Level pribadi mereka tidak pernah naik. Mereka  jalan di 
tempat. Mereka menyangka bahwa dengan dengan meyakini 
Tuhan saja sudah cukup. Padahal, level terendah ketundukan 
kepada Tuhan adalah pengakuan di lisan semata. Level tertinggi 
adalah taqwa yaitu kesediaan untuk berbakti kepada Tuhan 
baik dalam kata-kata, perbuatan atau hatinya. Berita baiknya, 
hanya sedikit manusia yang bisa berada di level tertinggi ini. 
Mereka memilih berada di level terendah saja. Mereka meng-
hadapi problem of choise (masalah pilihan),” kata Iblis setengah 
mencibir. 

“Lho, berarti tugas kita sudah selesai dong bos?” tanya setan 
bahagia. 

“Tunggu dulu, tugas kita adalah menjadikan jumlah yang 
sedikit itu terus menurun. Sehingga tidak ada lagi orang ber-
taqwa yang tersisa,” jawab Iblis sambil meneguk khamar buatan 
para setan.

Tumbuhkan kebingungan di hati manusia apakah memilih berbuat baik 
atau dosa

12. KRISIS IDENTITAS

Melihat kesibukan manusia, Iblis geleng kepala. Menurut-
nya, manusia sekarang mudah diperdaya pekerjaan. 

“Aktifitas manusia itu hanya ada dua jenis,” kata Iblis kepada 
para setan. 

“Pertama, aktifitas yang bermakna yaitu aktifitas yang 
mendekatkan mereka kepada Tuhan. Kedua, aktifitas yang sia-
sia dan menjauhkan mereka dari-Nya. Tidak ada aktifitas ketiga 
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atau keempat. Dengan demikian, manusia hanya dihadapan 
pada dua pilihan, melakukan kegiatan yang bermakna atau sia-
sia,” kata Iblis yang sangat yakin dengan ungkapannya. 

“Tugas kita adalah memastikan bahwa mereka melakukan  
kesia-siaan Kita rubah pekerjaan, rutinitas bahkan ibadah 
mereka  menjadi sia-sia. Maka, mereka akan menjalani kehidupan  
tanpa makna di hadapan Tuhan. Bimbing mereka agar menjadi 
korban kehidupan dan calon penghuni neraka tanpa mereka 
sadari. Betapa malangnya,” kata Iblis dengan tersenyum.

Perbanyak aktifitas sia-sia yang dilakukan manusia

13. “NABI-NABI” ERA MODERN

Konon, ada beberapa setan yang ditugaskan Iblis tinggal di 
gunung selama berabad-abad. Tim terakhir diberangkatkannya 
ketika Fira’un menguasai Mesir. Setan-setan ini tidak diperboleh-
kan turun gunung kembali. Namun, suatu ketika, Iblis memberi  
kesempatan kepada setan-setan ini untuk turun gunung dan 
mengunjungi negara-negara di dunia. Setan-setan kemudian 
menceritakan pengalaman mereka kepada Iblis. 

“Bos, dunia ini indah ya,” setan memulai ceritanya. 

“Kami bingung melihat kemajuan manusia. Ada banyak 
piramid seperti yang dibangun Fir’aun kendati bentuknya tidak 
segitiga lagi. Ada burung dan ikan paus raksasa yang ditung-
gangi manusia.  Ada kuda berkaki empat bulat. Satu hal lagi 
yang membuat kami bingung adalah ketika menyaksikan ban-
yak sekali nabi-nabi baru yang memiliki pengikut setia. Ada nabi 
perempuan, laki-laki, tua dan muda. Berbeda dengan Fir’aun, 
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nabi-nabi ini memliki lebih banyak pengikut” lanjut setan. Iblis 
heran dan bertanya, 

“Maksud kalian, Nabi baru yang mana?. Setahuku cuma ada 
beberapa saja yang mengaku nabi,” tanya Iblis. 

“Itu lo, bos, mereka berdiri di atas panggung, ada penari 
latar, ada musik, dan kami lihat banyak orang di bawah pang-
gung yang bergembira ria, melompat-lombat, bahkan berurai 
air mata mendengarkan, dan melakukan apa saja yang disam-
paikan para nabi itu,” tutur setan lugu. 

“Oh, itu bukan nabi, “Iblis mulai maklum. 

“Itu namanya artis. Mereka itu sangat tren di jaman kini. 
Mereka  bukan ulama apalagi nabi. Aku tidak menyalahkan 
penilaian kalian. Mereka memang telah banyak di-nabi-kan 
oleh manusia. Ini keberhasilan teman-teman kalian saat ini,” ujar 
Iblis bangga. 

Konon, akhirnya setan-setan jadul tadi memutuskan untuk 
menetap di dunia karena mulai tertarik untuk menonton pang-
gung acara yang ditawarkan para nabi-nabi baru tadi. 

Ciptakan nabo-nabi palsu di jaman modern

14. SEKULER

“Untuk mengurangi jumlah manusia yang benar-benar 
bertaqwa kepada Tuhan, maka strategi kita adalah menjadikan 
manusia itu menjadi sekuler,” suatu sore Iblis memanggil para 
setan secara mendadak. 
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“Emang manusia bisa menjadi telepon seluler, bos?” setan 
bertanya dengan kebingungan. Maklum, sebagian mereka 
memiliki IQ yang agak jongkok. 

“Ini tidak ada sangkut pautnya dengan teknologi yang 
dibuat manusia itu. Sekuler artinya, kita menggoda manusia 
untuk malu mengamalkan ajaran Tuhan dalam kehidupannya 
sehari-hari terutama dalam pekerjaan mereka. Kita goda mer-
eka supaya memiliki ketakutan dengan ajaran Tuhan. Kita tum-
buhkan rasa gengsi di hati remaja mereka untuk dekat dengan 
Tuhan.  Kita buat ketakutan di hati penguasa mereka untuk 
memakai simbol-simbol agama. Akibatnya, mereka secara 
perlahan-lahan jauh dari Tuhan. Maka kemenangan kita akan 
semakin dekat di mata,” Iblis menjelaskan sambil memberikan 
beberapa contoh negara yang telah berhasil menerapkan aja-
ran sekuler sekaligus beberapa negara yang akan menjadi tar-
get Iblis untuk menjadi sekuler. Selidik punya selidik salah satu  
negara yang akan menjadi target utama Iblis adalah Indonesia.    

Tiupkan semangat sekuler. Tuhan harus dijauhkan dari kehidupan 
manusia

15. MANUSIA YANG TAK TERCATAT SEJARAH

Iblis sedang membaca buku sejarah. Ia memang memiliki 
hobbi membaca buku sejarah dan biografi tokoh-tokoh dunia. 
Ketika membaca kisah orang-orang durhaka kepada Tuhan 
biasanya Iblis akan tertawa. Namun, ketika membaca kisah 
tokoh-tokoh mulia dan para nabi, terlihat Iblis menjadi khawatir. 
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“Sepanjang sejarah aku melihat ada dua jenis manusia,” 
kataya kepada setan yang dengan setia mendengarkan arahan-
nya. 

“Jenis pertama adalah manusia yang tercatat dalam sejarah, 
baik karena kemuliaannya ataupun kehinaannya. Sedangkan 
jenis kedua adalah manusia yang tidak tercatat dalam sejarah. 
Mereka ada tapi tiada. Masih mendingan kalau mereka melaku-
kan kemuliaan. Kendati tidak tercatat dalam sejarah manusia 
tapi mereka tercatat rapi dalam catatan Allah. Adapun yang 
paling menderita adalah manusia yang tidak tercatat dalam 
catatan kebaikan sama sekali. Di mata manusia mereka tidak 
disebut-sebut dan di akhirat kelak mereka juga tidak akan di -
lirik Tuhan. Benar-benar menderita. Target kita adalah mencetak 
sebanyak-banyaknya manusia jenis ini. Manusia hina dan tak 
layak ditulis dalam sejarah,” Iblis tersenyum sombong.

Perbanyak manusia yang hina. Sejarah tidak akan mencatatnya

16. GALAU 1
 Iblis memiliki seorang menteri yang bertugas untuk 

mening katkan kegelisahan dan stress manusia. Namanya 
menteri  Pe ningkatan Kegalauan Manusia. Setiap akhir bulan 
sang menteri  melaporkan perkembangan departemennya 
kepada Iblis. 

“Bos, kami memberikan laporan bahwa pada akhir Mei lalu, 
terjadi peningkatan manusia yang stress alias galau di negeri 
ini. Kondisi mereka sesuai dengan meningkatnya jumlah tayan-
gan hiburan di berbagai media,” seorang menteri BPS Kabinet 
Iblis mengemukakan laporannya. 
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“Makanya, saat ini di seluruh dunia, tiada hari tanpa hiburan. 
Tiada hari tanpa nyanyian, joget, teriak-teriak atau tayangan 
sampah yang sekedar mengumbar, mimpi kosong atau gossip 
dan fitnah-menfitnah. Itu hasil analisis kami, bos,” lanjutnya. 

“Lalu, apa strategi kalian selanjutnya,? tanya Iblis. 

“Bagaimana kalau kita membuat stasiun TV atau broadcast-
ing sendiri bos?’ setan mengajukan usulan. 

“Hmmm, kalau untuk itu, kalian tidak perlu repot-repot. Kita 
sudah lama bekerja sama dengan para manusia untuk merea-
lisasikan tayangan yang sesuai dengan misi kita. Aku kira biaya-
nya lebih murah, efisien dan efektif dibandingkan kalau kita 
membuat stasiun sendiri,” tolak Iblis. Sang menteri itu mengga-
ruk-garuk kepala.

Perbanyak manusia yang galau

17. GALAU 2

Iblis memanggil Menteri Peningkatan Kegalauan Manusia 
untuk menghadap ke kantornya. 

“Bagaimana laporan statistik mengenai jumlah manusia 
yang stress di dunia ini? Apakah mengalami peningkatan?” 
tanya  Iblis kepada Menteri Statistika-nya. 

“Meningkat tajam, bos,” jawab sang menteri dengan bangga. 
“Satu dari 2 orang manusia, dipastikan mengalami gangguan 
jiwa baik berat maupun ringan. Penyebabnya adalah masalah 
uang dan kesehatan,” beber sang menteri. 

“Itu info tahun 2014 ata 2015?” tanya Iblis. 
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“Tahun 2015, bos. Target kami bahwa di akhir tahun 
ini, semua manusia menjadi stress. Biar semakin semrawut 
kehidup an mereka,” papar sang menteri.  

“Hehe, aku percaya dengan kalian. Makanya kusaksikan 
banyak manusia yang bingung saat ini. Melamun, bengong dan 
suka mencari pelarian, “ lanjutnya. 

“Hehe, apa mungkin orang seperti itu masuk surga ya?” 
tanya sang menteri yang dijawab dengan gelengan kepala Iblis.

Tingkatkan manusia stress

18. GALAU 3

Selain laporan Menteri Peningkatan Kegalauan Manusia, 
Iblis juga menerima laporan dari mengaktifkan unit patroli lalu 
lintas yang bertugas mengamati kegiatan harian manusia di 
jalan raya. 

“Setiap pagi, manusia itu mudah sekali stress. Nah, itu 
peluang  baik bagi kita untuk masuk. Goda dan jauhkan mereka 
dari ingat Tuhan,” Iblis mulai briefing dengan unit patroli itu. 

“Caranya gimana, bos,?” tanya pimpinan unit. 

“Begini, setiap pagi, biasanya manusia akan selalu terburu-
buru untuk beraktifitas. Ada suami yang akan berangkat kerja, 
ada isteri yang sibuk mengantar anak ke sekolah. Ada pelajar 
yang sibuk mempersiapkan diri ke sekolah. Ada isteri yang 
mungkin juga akan bekerja. Nah, itu peluang. Dalam kondisi 
seperti itu, mereka sedang lemah, mudah digoda dan dibang-
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kitkan emosinya. Terutama bagi mereka yang tidak baca bismil-
lah, tidak zikir dan tidak mengawali hari dengan sholat subuh 
berjamah dan baca alquran. Sederhana sekali bukan,?” senyum 
setan. 

“Berarti kita juga mudah digoda setan ya, bos?” tanya setan 
itu yang disambut dengan tertawa oleh para setan lainnya. 

“Jeruk kok makan jeruk” jawab Iblis.

Biarkan manusia sibuk dalam rutinitas. Tugas setan adalah 
meniupkan kepanikan setiap hari ke dalam hati mereka

19. SINETRON

Fenomena banyaknya sinetron di TV di seluruh dunia mem-
buat Iblis berdecak kagum.  Dia senang karena banyak sekali 
waktu manusia yang tersita mempelototi TV. 

“Coba kalian bayangkan. Manusia sering mengatakan 
bahwa ia begitu sibuk dan tidak punya waktu untuk beribadah, 
padahal dia menghabiskan waktunya berjam-jam di depan TV 
tanpa merasa kehabisan waktu. Mereka benar-benar korban 
kita yang ikhlas,” ejek Iblis mencermati kondisi tersebut. 

“Benar juga ya bos, lucu sekali. Para penonton biasanya 
tidak memiliki kekuatan untuk menolaknya. Mereka seperti ter-
sihir atau terhipnotis. Mereka tidak menyadari bahwa lambat-
laun alam bawah sadar mereka akan terprogram sesuai acara 
yang mereka tonton. Makanya, semua perkataan, perbuatan 
dan pikiran manusia saat ini menjadi seragam,” setan ikut mem-
benarkan. 
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“Sudah dulu ya bos,” setan tiba-tiba memotong percakapan. 

“Kami juga mau menyaksikan TV. Soalnya ada drama keren 
yang berjudul Jelek-Jelek Setan. Acara ini sangat digandrungi 
remaja-remaja kita, bos,” setan menginformasikan kepada Iblis 
yang sedikit kaget tapi juga ingin tahu. 

Jangan sampai manusia bisa berpikir ketika menonton sinetron

20. PENGULANGAN SEJARAH
Sebelum bertugas, para setan harus mendapati materi 

perkuliahan tentang sejarah manusia. Tidak tanggung-tang-
gung. Setiap setan harus menyelesaikan perkuliahannya selama 
10 tahun, sebelum diterjunkan ke dunia nyata.

“Kalau manusia memikirkan dengan bijaksana, maka mereka  
akan menemukan fakta bahwa sejarah manusia sebenar nya 
adalah pengulangan saja,” Iblis memberikan materi kuliah 
kepada para setan yang setiap hari haus dengan nasehatnya. 

“Lanjutkan bos,” setan menjadi tertarik. 

“Dulu, Fir’aun terkenal begitu kejam. Tapi di abad modern, 
muncul sosok-sosok yang kekejamannya sama bahkan melebihi 
Fir’aun. Dulu, Qarun adalah sosok orang kaya yang sombong, 
serakah dan pelit. Tapi kini, sosok seperti Qarun jumlahnya tak 
terhitung. Dulu, sosok Kaum Nabi Luth yang melakukan pe -
nyimpangan seksual begitu dilaknat Tuhan. Tapi, kaum seperti 
itu jumlahnya tak terkira di saat ini. Penyimpangan yang dilaku-
kanpun sudah begitu beragam. Artinya, semua yang terjadi 
masa dahulu terulang kembali di saat ini. Tinggal menunggu 
azab dan akhir dunia saja,” katanya mantap.  
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Pelajari sejarah pelaku maksiat dalam sejarah manusia. Kemudian, 
ciptakan pengulang sejarah

21. KEBODOHAN ORANG PINTAR
Beberapa setan mendatangi Iblis dengan tergopoh-gopoh. 

Mereka melaporkan bahwa banyak sekali toko buku yang telah 
didirikan manusia. Dalam pikiran setan, fenomena ini akan 
membuat manusia menjadi semakin pintar. Mereka khawatir 
bahwa manusia yang mengikuti mereka akan semakin sedikit. 

“Tenang, jangan khawatir,” kata Iblis menenangkan.  

“Banyaknya buku yang beredar tidak menjamin manusia 
akan semakin pintar menghadapi kehidupan akhirat nanti. 
Mungkin saja mereka semakin pintar menghadapi kehidupan 
dunia, tapi aku masih belum khawatir mereka akan siap meng-
hadapi kehidupan akhirat. Orang pintar di negeri ini banyak tapi 
yang pintar menghadapi akhirat itu sedikit. Aku menyebutnya 
orang pintar yang bodoh,” Iblis mencoba menenangkan setan 
yang juga masih belum tenang. 

Biarkan orang pintar di kalangan manusia sibuk dengan pikiran 
mereka. Jangan sampai mereka menggunakan hati mereka

22. TAKUT MATI

Iblis diberikan umur yang abadi oleh Alllah. Ia diperkenan-
kan untuk hidup sampai akhir dunia. Peluang ini dimanfaatkan 
Iblis dengan sebaik-baiknuya. 
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“Kalau manusia mau belajar dari kematian, mereka pasti 
tidak akan bermain-main dengan hidup,” kata Iblis dalam acara 
arisan para setan. 

“Mungkin hal ini dikarenakan kematian terlihat jarang di 
mata mereka. Padahal kematian terjadi setiap detik. Manusia 
jadi lalai, masa bodoh dan sungkan untuk menghadapinya,” lan-
jutnya. “Bukankah hal ini bagus, bos, ?” tanya para setan. 

“Oh iya, tentu saja kita bahagia dengan kondisi ini. Peker-
jaan kita jadi lebih mudah dan target korban jadi lebih banyak. 
Makanya, kita fokus pada proses kematian mereka. Jangan sam-
pai mereka husnul khatimah (akhir kematian yang baik). Goda 
dan tipu mereka, ubah wujud kalian menjadi ibu bapak mereka 
dan ajak mereka meminta bantuan bukan kepada Allah. Pasti 
mereka akan syu’ul khatimah (akhir kematian yang buruk). Ini 
adalah prestasi puncak kita terhadap seorang manusia,” beber 
Iblis panjang lebar. 

Setan mangut-mangut dan berpikir juga tentang akhir 
hidup mereka nantinya. J

Prestasi puncak setan adalah ketika manusia berhasil menjadi 
syu’ul khatimah, maka jangan lengah

23. SELEBRITI SETAN

Di kalangan setan-pun ternyata ada selebriti. Selebriti 
kalang      an setan dinobatkan karena keberhasilan mereka mem-
berikan efek negatif dan daya pengaruh yang lebih banyak 
kepada sesama setan sehingga mereka semakin termotivasi 
menggelicirkan manusia. Tindak tanduk mereka pasti ditiru 
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para setan. Cara makan, berpakaian, berbicara, gaya rambut, dll. 
Makanya, Iblis sangat bangga dengan keberadaan selebriti-nya 
ini dan sering memberikan bonus lebih kepada mereka. 

Nah, satu-satunya permintaan selebriti setan yang belum 
disetujui Iblis adalah ketika mereka meminta untuk tampil di 
infotainment TV buatan manusia. 

“Jangan kalian lakukan itu !!,” larang Iblis. 

“Biarkan  acara itu hanya diisi oleh selebriti manusia. Wajah 
kalian tidak fotogenik, merusak tampilan, kendati kalian telan-
jang sekalipun. Selebriti manusia lebih ahli dibandingkan 
kalian” Iblis menegaskan larangannya. Tentu saja hal ini disam-
but dengan wajah cemberut oleh para selebriti setan.

Gunakan selebriti dari manusia untuk menjadi pengikut setan

24. KEDATANGAN IZRAIL

Izrail adalah malaikat pencabut nyawa. Kedatangannya 
pasti untuk mencabut nyawa manusia kendati tidak disukai oleh 
manusia. Iblis memberikan komentar terhadap malaikat ini. 

“Setiap 21 menit malaikat Izrail itu menghampiri manusia,” 
beber Iblis ketika mengisi acara pembekalan para setan-setan 
muda yang akan diterjunkan ke dunia. 

“Wah, gawat bos, manusia jangan sampai tahu info ini. Bisa-
bisa mereka akan tobat dan ingat mati terus,” khawatir setan. 
Iblis menggelengkan kepala sambil tersenum, 

“Don’t worry, be happy,” hiburnya. Aku sengaja beberkan 
ini kepada manusia, supaya informasi ini tidak lagi baru dan 
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me  ngagetkan mereka. Kita tahu, manusia itu cepat bosanan, 
kan. Kita beritahu tahu info apa saja sekarang ini, maka besok 
mereka  sudah lupa dan masa bodoh, gitu. Selagi mereka tidak 
mau menambah sujud dan istighfar mereka, maka informasi 
apapun yang kita sampaikan hanya akan masuk telinga kanan 
keluar telinga kiri, mereka” Jelas Iblis. 

Setan tersenyum sekaligus sedikit bingung dengan istilah 
telinga. Maklumlah, ada beberapa setan yang tidak memiliki 
telinga, lho.

Jangan takuti manusia dengan Izra’il. Tipu saja mereka dengan 
kabar gembira sehingga mereka lengah

25. UMUR PENDEK

Iblis menganggap dirinya dan manusia sedang bertarung. 
Namun, hanya sedikit manusia yang menganggap hal yang 
sama. Entah mereka tidak menyadari atau sengaja menyembu-
nyikan kegalauan hati. Iblis merasa senang jika manusia tidak 
menyadari hal ini. 

“Aku terkadang juga merasa  bahwa kita kurang fair berta-
rung dengan manusia,”Iblis bergumam. 

“Kenapa, bos,? “ heran setan. 

“Tentu saja, kita diberi umur yang abadi sampai kiamat untuk 
menjerumuskan manusia, sedangkan manusia itu hanya memi-
liki umur terbatas. Lalu, kita mengikuti setiap perkembang   an 
manusia sejak Adam dan kita tahu betul dimana kelemahan 
mereka. Artinya, manusia itu mudah ditebak kelemahannya, 
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mudah dirontokkan, bahkan oleh anak-anak kita yang baru 
berumur 7 tahun, kan?” tawa Iblis. 

“Iya juga ya bos,” sambut setan. 

“Tapi kenapa manusia ngak sadar ya bos?” tanya setan. 

Iblis tertawa terbahak-bahak. 

“Ya tentu saja mereka tidak sadar, wong sudah terlalu ban-
yak ketawa-ketiwi dan makan uang haram. Akibatnya mereka 
malas ibadah. Mereka kira pasti masuk surga,  ke ge-er-an amat 
sih,” lanjut Iblis.

Jangan sampai manusia menyadari kesalahan mereka. Tutupi dengan 
kegembiraan

26. LALAI DARI TUHAN

Sore itu, Iblis sedang bersantai ria dengan beberapa loyalis-
nya. Sambil minum kopi hitam bercampur tuak, Iblis bercerita 
tentang kehebatan dirinya menjerumuskan banyak manusia 
dari masa ke masa. 

“Modus yang kugunakan sebenarnya sederhana tapi efek-
tif,” Iblis bangga. 

“Kulalaikan hati mereka dari mengingat Tuhan. Lalu kuhem-
buskan keresahan di hatinya. Akibatnya, mereka akan menjadi 
manusia yang  tidak bersyukur dan memandang bahwa orang 
lain  selalu lebih baik dari dirinya. Jika mereka  berhasil dalam 
hal dunia, mereka akan memandang rendah manusia lain, alias 
sombong dan pelit tentunya.” Lanjutnya dengan sombong.
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“Kita harus mencontohkan kepada manusia bagaimana cara 
lalai dari Tuhan, bukan begitu, bos?’ tanya setan.

Iblis terkekeh-kekeh. 

“Benar juga, jangan ada di antara kalian yang tiba-tiba ber-
taubat pula,” ancamnya.

Lalaikan manusia dari Tuhan. Titik.

27. ROBOT HIDUP

Manusia modern terkadang menjadi robot hidup dan dik-
endalikan target dan pekerjaannya. Kondisi ini sangat dipahami 
Iblis. 

“Aku tak habis pikir melihat manusia yang selalu dikejar oleh 
target pekerjaan mereka,” Iblis mengungkapkan keheranannya 
melihat aktifitas manusia setiap hari. 

“Bos, bukankah itu bagus untuk mereka?. Ketimbang berma-
las-malasan mereka lebih bagus bekerja, bukankah demikian, 
bos?” tanya setan. 

“Benar, aku hanya tak habis pikir karena mereka sudah se -
perti robot. Hampir-hampir mereka tidak memiliki kendali atas 
perbuatan mereka. Bangun pagi, langsung mandi, lupa sholat, 
berangkat kerja bermacet ria, stress di kantor, pulang malam, 
lupa sholat lagi dan kemudian tidur. Coba kalian bayangkan, 
betapa mekanistiknya aktifitas mereka. Tipe seperti ini sangat 
mudah sekali kita tumbangkan,” lanjutnya. 

“Seperti mayat hidup juga ya bos?” setan memberanikan diri 
menawarkan perumpamaan. Iblis hanya tertawa mengiyakan. 
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Jangan sampai manusia menyadari bahwa mereka hidup seperti 
robot dan mesin

28. KECANDUAN MEDSOS

Untuk menunjang misi tipu-tipu manusia, Iblis berencana 
untuk memanfaatkan media sosial. Alih-alih semakin memu-
dahkan kerja, para setan malah asik berselfie ria dan update sta-
tus setiap saat. 

“Gimana sih, kok malah kalian yang kecanduan medsos?,” 
kesal Iblis. 

“Sabar bos, kita tetap ingat kerja lho. Tapi ini asik sih bos. 
Silahkan coba saja, bos” jawab para setan sambil terus mem-
pelototi layar tablet dan smartphone mereka. Iblis hanya bisa 
geleng kepala sekaligus semakin yakin bahwa medsos memang 
ampuh melalaikan siapa saja yang menyentuhnya termasuk 
tim-nya sendiri. Weleh weleh,..:)

Beri kesibukan kepada manusia dengan benda-benda yang 
melalaikan

29. OLIMPIADE KREATIFITAS SETAN

Acara rutin tahunan yang diadakan Iblis adalah Olimpiade 
Kreatifitas Setan. Peserta kegiatan ini adalah para setan dari 
berbagai negara. Seperti tahun sebelumnya, juara dunia selalu 
dipegang oleh para setan dari Indonesia. Tertarik akan keber-
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hasilan itu, jurnalis “Satanic Paradise” mewawancarai tim Indo-
nesia untuk berbagi rahasia. 

“Ehmm, kita ngak punya kiat khusus sih,” pimpinan setan 
Indonesia menggaruk-garuk kepala. 

“Mungkin cara pandang orang Indonesia saja yang kami 
rubah,” lanjutnya. 

“Maksudnya, gimana?” tanya sang jurnalis.

“Begini, para setan dari negara-negara lain mungkin ber-
pikir bahwa misi mereka hanya sekedar  menggoda manusia 
di negara  tersebut. Bagi kami justru terbalik. Misi kami di sini 
sebenarnya bukan menggoda manusia. Kami justru belajar 
dari setan-setan berwajah manusia di sini. Keberhasilan kami 
sebenarnya adalah keberhasilan dari setan-setan manusia di 
negeri ini. Kami cuma numpang tenar, doang,” lanjutnya ter-
kekeh.

Biarkan manusia yang menjadi tokoh kunci pengendali kejahatannya. 
Setan hanya di belakang layar saja

30. BATU AKIK

Demam batu akik yang melanda Indonesia menjadi sorotan 
setan. Mereka melaporkan fenomena ini kepada si bos. 

“Bos, bagaimana kita menyikapinya hal ini. Akankah kita 
melarang atau mendukungnya bos?” tanya setan. 

Iblis tertawa geli. 

“Bagiku, tidak terlalu penting apakah manusia itu suka 
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batu akik atau tidak. Bagi kita, apapun yang mereka geluti dan 
minati, pastikan itu melalaikan mereka dari ibadah dan mem-
baca Alquran. Benda-benda yang melalaikan itu banyak sekali,” 
kata Iblis sambil memamerkan juga batu akiknya. 

Konon, akiknya terbuat dari batu dari neraka tulen, yaitu 
sisa-sisa batu sijjil yang dilemparkan ke tentara Abrahah ketika 
mau menghancurkan Ka’bah. 

Lalaikan manusia dengan hal-hal kecil yang tidak membuatnya 
masuk surga

31. NARSIS DAN SELFIE

Hobby narsis di media sosial juga membuat para setan ter-
giur. Mereka berencana akan membeli smartphone terbaru 
untuk semakin mudah meramaikan jagad narsis dunia. Info ini 
mereka sampaikan ke Iblis untuk disetujui. Tentu saja, sebagai 
jin yang memahami asam garam dunia ini, dia tidak langsung 
menyetujui atau menolak. 

“Apa dasar kalian melakukan itu?’ tanya Iblis. “Begini bos. 
Kami akan menggoda manusia untuk memamerkan apa saja 
yang mereka miliki. Pamer tubuh, wajah, pakaian, perhiasan, 
harta benda bahkan peliharaan mereka,” beber setan. “Ok, aku 
setuju tentang hal itu. Maksudku, apa pula kaitannya kalian juga 
beramai-ramai untuk narsis dan selfie di medsos?. Apa kalian 
tidak sadar wajah kalian jelek dan menggerikan?” tanya Iblis. 

“Tenang, bos. Justru karena itulah kami tertarik. Menurut 
info yang kami dengar bahwa manusia hanya tertarik kepada 
dua sosok manusia. Pertama sosok yang memiliki wajah sangat  
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cantik atau tampan dan kedua sosok yang memiliki wajah pal-
ing jelek atau menyeramkan. Kita masuk ke dalam kriteria 
kedua, bos,” setan membela diri.  Iblis mau tidak mau akhirnya 
menyetujui.

Budayakan pamer (tabarruj) di kalangan manusia

32. AUDISI SETAN

Iblis meniru apa yang dilakukan manusia yaitu membuat 
acara audisi bagi para setan. Audisi ini dimaksudkan untuk meli-
hat bakat para setan dalam berbagai bidang seni baik seni suara, 
tari atau bakat lainnya. Peminat audisi membludak. Ribuan 
setan mendaftarkan diri dan unjuk kebolehan di hadapan para 
juri. Ada yang menampilkan bakat menyanyi, menari, berleng-
gak-lenggok di atas panggung atau atraksi akrobat dan me -
ngendarai kuda. Namun, ada satu peserta yang terlihat kalem 
dan tidak menunjukkan bakat apapun. Ketika juri menanyakan 
apa keahlian dan bakatnya setan itu menjawab dengan kalem 
bahwa dia tidak memiliki kemampuan menyanyi,menari atau 
berlenggak-lenggok pamer tubuh. Dia justru memamerkan 
bahwa ternyata dialah yang memprakarsai kegiatan audisi yang 
dilakukan manusia di seluruh dunia yang saat ini justru ditiru 
oleh Iblis. Wah,wah, setan yang hebat. 

Rangsang kreatifitas manusia, namun jangan terkait dengan pahala
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33. NARKOBA
Iblis senantiasa merubah modus penggodaan manusia. 

Selalu diperbaiki dan dikembangkan sesuai jaman dan tempat.

“Modus kita sederhana,” kata Iblis setelah mendengarkan 
pertanyaan setan tentang cara yang paling efektif untuk meng-
hancurkan manusia. 

“Pertama, kita tanamkan kegalauan di hati manusia. Kita 
buat mereka seolah tidak memiliki masa depan, pesimis dan 
apatis. Kedua, jika mereka telah terjebak dengan perasaan itu, 
kita berikan jalan keluar palsu berupa tindakan lari dari Tuhan, 
menghibur diri dengan bernyanyi dan berjoget, menghindari 
alquran dan orang-orang sholeh. Nah, fenomena narkoba yang 
sering disorot oleh manusia saat ini adalah salah satu alternatif 
pelarian palsu yang kita tawarkan kepada manusia. Coba kalian 
cermati, semua manusia terjebak, baik muda dan tua, kaya dan 
miskin atau laki-laki dan perempuan. Begitulah caranya,” kata 
Iblis yang selalu memberi contoh kepada setan.

Ciptakan dunia candu di kehidupan manusia

34. KEHANCURAN DUNIA
Iblis menonton Film 2012 yang menceritakan kiamat dunia. 

Film ini telah ditontonnya berkali-kali. Ketika menyaksikan film 
ini, ia banyak tertawa. Menurutnya keadaan kiamat sebenarnya 
jauh lebih mengerikan. 

“Manusia itu sangat takut dengan kiamat, kehancuran dunia. 
Jangankan mengalaminya, membayangkannya saja mereka 
sudah bergidik,” Iblis membuka kuliah sorenya kepada setan. 
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“Lalu, apa hubungannya dengan misi kita, bos?’ tanya setan. 

“Tentu saja ada. Kita tanamkan di hati mereka bahwa kiamat 
itu lama terjadi. Kiamat masih jauh dan mereka tidak mung-
kin mengalaminya. Padahal, inti kiamat itu adalah kematian 
makhluk. Saat ini mereka tidak sadar sedang menghancurkan 
kehidupan mereka. Manusia tidak menyadari bahwa kondisi 
akhir menjelang kematian mereka-lah yang seharusnya dita-
kuti. Apakah nanti dalam keadaan baik (husnul khatimah) atau 
buruk (syu’ul khatimah). Mending mereka memikirkan hal ini 
ketimbang kiamat sebenarnya. Namun, karena sudah menjadi 
tugas kita untuk melalaikan mereka dari kematian, maka kalian 
tidak perlu repot-repot mengingatkan tentang kiamat kepada 
manusia,” kata Iblis sambil setengah berbisik sekaligus menutup 
pertemuan sore itu. 

Jangan sampai manusia menyadari kedahsyatan kiamat

35. AVENGERS ALA SETAN

Selepas menonton Film Avangers besutan sutradara ter-
kenal Hollywood, Iblis berencana membuat tim avangers ala 
setan. Tim ini terdiri dari berbagai setan yang memiliki keahlian 
tertentu. Ada yang ahli menjebak orang ke dalam kemusyrikan, 
ada yang piawai merusak rumah tangga, ada yang memiliki 
kompetensi merusak tatanan ekonomi, dan ada pula yang selalu 
fokus untuk meniupkan was-was ke hati manusia. Iblis sesum-
bar bahwa tak ada satupun manusia yang mampu menghadapi 
tim avangers yang dibuatnya ini. Tentu hal ini membahayakan 
bagi manusia yang sadar. Namun, tidak bagi yang masa bodoh.
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Jerumuskan manusia dari berbagai sisi. Selalu ada kelemahan 
manusia

36. CUCI OTAK

Fenomena maraknya tayangan gosip di TV membuat setan 
juga ikut nimbrung. Menurut setan, tayangan infotainment 
yang menceritakan berita-berita selebriti merupakan sebuah 
inovasi manusia yang patut diberikan apresiasi. Siapa sangka, 
bahwa ternyata tayangan ini benar-benar menghibur para 
setan, tak terkecuali Iblis. 

“Betapa tidak. Kita tidak perlu bersusah payah meracuni 
pikiran manusia. Cukup dengan 30 menit perhari, maka sudah 
cukup bagi kita untuk menyeragamkan pikiran seluruh manu-
sia di dunia. Ketika bangun tidur sampai tidur lagi, maka kita 
dengan mudah mengetahui apa yang akan mereka pikiran. Kita 
juga akan dengan mudah membangkitkan rasa was-was di hati 
mereka. Pokoknya, pikiran mereka akan mudah dikendalikan. 
Kita cuci otak mereka. Bayangkan efek yang terjadi jika pikiran 
mereka semua menjadi seragam,” Iblis berkata mantap diiringi 
tawa para setan karena mereka menyaksikan bahwa manu-
sia biasanya memerlukan waktu minimal 1 jam perhari untuk 
menyaksikannya. Belum lagi termasuk acara film atau sinetron.

Kuncinya terletak pada pikiran manusia, maka kotori sebanyak 
mungkin.
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37. IBLIS FANS CLUB (IFC)

Tertarik melihat munculnya banyak klub-klub yang dibuat 
manusia maka setan mengajukan usul kepada Iblis untuk Iblis 
Fans Club (IFC) khusus remaja Indonesia.  Klub ini berisikan anak-
anak muda yang mulai menunjukkan loyalitas kepada misi-misi 
Iblis. Tentu saja keanggotaanya sukarela. 

“Ide bagus dan jitu,” kata Iblis. 

“Kendati demikian, aku agak khawatir kalau namanya adalah 
Iblis Fans Club (IFC). Nanti, manusia akan ketakutan. Soalnya, 
imej kita tidak bagus dihadapan manusia,” Iblis agak mengkha-
watirkan. 

“Begini, bos. Hasil survey kami menunjukkan bahwa 
kalangan  muda manusia sangat tertarik untuk bergabung di 
klub ini. Mereka haus idola dan sesuatu yang menantang dan 
berbeda. Mereka tidak lagi mengidolakan Nabi apalagi orang 
tua mereka yang selalu sok sibuk itu. Nah, ini menjadi peluang 
bagi kita.  Kita akan tanamkan di benak mereka bahwa imej Iblis 
adalah sosok yang kritis, penuh petualangan, berani dan kreatif. 
Iblis sang fenomenal. Kami kira mereka akan tertarik, bos,” setan 
menyakinkan usulnya kembali. 

“Hmmm, aku setuju. Kalian buat juga klub sejenis untuk 
orang tua mereka, ya,” Iblis malah mengajukan klub tambahan.

Goda anak muda manusia untuk masuk ke dalam komunitas hura-
hura
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38. I LOVE SUNDAY
Manusia sering mengungkapkan istilah “I Hate Sunday” 

untuk menunjukkan kebencian mereka terhadap Hari Senin. 
Ternyata, penyebabnya adalah rutinitas hari Senin. Setelah 
sebelumnya manusia menghabiskan hari liburnya di Hari Sabtu 
dan Minggu, maka sebagian besar manusia merasa tertekan 
ketika menghadapi hari Senin. 

Berbeda dengan manusia, Hari Senin justru merupakan 
hari membahagiakan bagi Iblis dan Setan. Mengapa demikian?, 
tidak lain karena pada hari itu mereka memiliki peluang besar 
untuk membisikkan kepanikan dan kegelisahan di hati manu-
sia. Makanya, di hari Senin, jumlah tim setan dikerahkan dua 
kali lipat di pagi hari. Tugas mereka adalah memastikan bahwa 
semua rumah tangga manusia menghadapi hari itu dengan 
penuh tekanan dan stress. Jargon yang digaungkan Iblis dan 
setan di hari itu adalah “ We Love Sunday” (Kami Cinta Hari Senin).   

Buat manusia stress ketika menghadapi pekerjaan

39. IBLIS PUN TIDAK DIPERCAYA
Manusia memang makhluk yang cerdas. Dengan akalnya, 

manusia mampu mengembangkan pengetahuan baik dan pen-
getahuan buruk. Bagi Iblis, potensi akal manusia ini tidak ter-
tandingi. Makanya, dia mengingatkan setan untuk fokus pada 
pengembangan pengetahuan yang buruk saja.

“Betapa hebatnya manusia sekarang,” kata Iblis setelah 
ketika membaca sebuah koran buatan manusia. Koran itu cukup 
terkenal. Kontennya hanya memuat berita tindak kriminalitas 
dan seksualitas semata. 
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“Mereka sangat kreatif. Aku tidak menyangka akselerasi 
manusia di negeri ini begitu cepat dalam mempraktikkan 
ajaran ku.  Luar biasa..!!” puji Iblis. 

Setan mengangguk setuju. “Tan, aku berandai-andai, nih. 
Seandainya saat ini aku mengajak manusia negeri ini untuk 
menjadi baik, beriman atau berakhlak mulia, aku yakin manu-
sia negeri ini tidak akan tertarik lagi. Mereka tidak akan percaya 
kepadaku meskipun aku katakan kepada mereka bahwa akulah 
Iblis itu. Makanya, apa boleh buat, kita lanjutkan terus misi kita 
menjerumuskan manusia di negeri ini. Sudah terlanjur basah,” 
Iblis menenangkan para setan yang tadi sempat berpikir bahwa 
Iblis akan bertaubat dan meninggalkan Indonesia.

Katakan kepada manusia bahwa mereka hebat. Maka kerja setan 
akan diambil alih mereka

40. IBLIS DULU DAN SEKARANG 

Dulu Iblis bisa suka menampakkan wujudnya kepada manu-
sia terutama para Nabi. Namun, seiring waktu, maka penampak-
annya tidak terjadi lagi. Apalagi saat ini. Ketika hal itu ditanya-
kan oleh setan kepada Iblis maka ia menjawab bahwa kondisi 
mereka sudah berbeda saat ini. 

“Dulu, orang-orang sholeh banyak. Kita kesulitan meng-
goda mereka. Kita perlu meyakinkan mereka dengan kuat. 
Sedangkan saat ini, kondisi kita sudah sangat kuat. Agen-agen 
kita berserakan. Makanya, tidak perlu lagi menampakkan wujud 
kita kepada mereka. Lagipula, seandainya kita menampakkan 
wujud asli kita kepada mereka, maka niscaya mereka tidak akan 

Jebakan#39



189

Dialog Imaginer Para Setan Untuk Menjerumuskan Manusia

tertarik kepada kita. Wajah kita jelek. Makanya, kita gunakan 
saja para laki-laki dan perempuan yang sok cantik dan ganteng 
itu untuk membuka aurat mereka dan melalaikan para fans 
mereka. Maka itu sudah lebih setan dari kita. Sudah lebih dari 
cukup,” katanya enteng.  

Jangan terkecoh dengan penampilan. Setan tidak butuh sanjungan. 
Setan hanya butuh hasil

41. BERBURU SETAN

Setan mengajukan usul kepada Iblis untuk membuat paket 
wisata mengunjungi rumah para setan. Ide ini muncul setelah 
para setan melihat tayangan pemburu hantu di TV yang dige-
mari para penonton. Menurut setan, ide ini bisa menjadi 
peluang  bisnis. 

“Bos, manusia sangat mengharapkan melihat para jin. 
Mereka  sampai berburu ke berbagai tempat di dunia sekedar 
unttk merasakan sensasi bertemu kita. Nah, Bagaimana kalau 
rumah kita benar-benar dibuka untuk paket wisata manu-
sia. Pasti banyak peminat. Lumayan, kan bos?” usul setan. Iblis 
mangut-mangut. 

“Ide kalian cukup bagus. Tapi, kukira kita tidak perlu sampai 
membuka paket wisata itu. Kalau mereka benar-benar mau ber-
temu dengan setan, mereka cukup melakukannya dengan tidak 
membaca Alquran dan beribadah di rumahnya. Kita dengan 
senang hati akan menjadikan rumah mereka sebagai tempat 
kediaman kita. Begitu saja kok repot?” kata Iblis tertawa.
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Kuasai rumah-rumah manusia. Jangan sampai ada ibadah di dalam 
rumah itu

42. KESALAHAN YANG BERULANG
Menurut Iblis, berbagai kejadian yang terjadi dalam per-

jalanan sejarah manusia hanyalah pengulangan sejarah semata 
kendati diperankan oleh tokoh yang berbeda. Misalnya, ketika 
Fir’an berbuat zalim sebagai seorang diktator, maka beberapa 
ribu tahun kemudian beberapa diktator juga bermunculan 
seperti Hitler, Stalin atau Polpot. Demikian, juga ketika tokoh 
Qarun telah tiada, maka ada  tokoh lain bermunculan. Bagi Iblis, 
reproduksi sejarah ini memberikan peluang bagi mereka mema-
hami pola tingkah laku tokoh pelaku maksiat dari masa ke masa. 

Dengan adanya pemahaman tersebut, maka semakin 
mudah bagi mereka untuk mengimplementasikannya kepada 
manusia-manusia akhir jaman. Bahkan beberapa setan sedang 
berupaya untuk membuat biografi lengkap Iblis berserta kiat-
kiat keberhasilan yang telah dialaminya. Setan menamakan 
buku tersebut dengan “Kitchen Soap Ala Iblis”

Selalu ada contoh karakter manusia yang bisa menjadi rujukan 
setan.

43. JUJUR YANG DIMUSUHI
Untuk mengukur keberhasilan setan di dunia, maka Iblis 

biasanya melihatnya dari statistik peningkatan jumlah manusia 
yang tidak jujur alias penipu. 
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“Aku bangga kalian telah berhasil membuat manusia takut 
untuk menjadi orang jujur. Kalian berhasil membuat imej bahwa 
kejujuran itu identik dengan kebodohan,” puji Iblis kepada para 
setan.

“Terima kasih, bos,” jawab setan besar kepala.  

“Oh ya, kalian tanamkan terus pola pikir bahwa orang jujur 
akan menjadi miskin, terkebelakang dan dijauhi orang. Kalian  
bungkus ketidakjujuran dengan sesuatu yang indah dipandang. 
Selama ini, manusia menyangka bahwa kejujuran itu hanya 
identik dengan perbuatan tidak berbohong secara lisan. Pada-
hal, tidak jujur itu bermacam jenisnya termasuk juga berpura-
pura menjadi orang sukses padahal banyak hutang. Hehehe,” 
Iblis tertawa geli. 

Perbanyak orang tidak jujur di muka bumi

44. MEDIA 
Iblis melihat bahwa manusia suka membela kemaksiatan 

dan membungkusnya dengan istilah-istilah yang lebih akrab. 
Ia sering berterima kasih kepada media yang sadar atau tidak 
sering membudayakan kemaksiatan. 

“Aku tak menyangka bahwa banyak yang bersedia menjadi 
pembela kita”, kata Iblis. 

“Propaganda kita berhasil”, lanjutnya. 

“Ini berkat media yang sering menayangkan film-film atau 
sinetron bahwa setan selalu kalah. He he, sehingga manusia 
menganggap kita memang sudah dikalahkan dan kita tidak ada 
lagi”, lanjut Iblis. 
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“Padahal kita terus memperbaiki teknik dari masa ke 
masa. Kita melakukan upgrading, dong. Nah, meracuni pikiran 
masyarakat melalui media cetak atau elektronik adalah teknik 
terbaik untuk manusia jaman ini,” katanya membocorkan raha-
sia. Pantesan…

Kuasai media manusia. Maka dunia akan berada di genggaman setan

45. IBLIS PRESS

Iblis selalu menggunakan berbagai media untuk mensosial-
isasikan misi mereka baik dalam bentuk majalah, koran tabloid, 
maupun media digital. Medianya bernama IBLIS PRESS. Media 
buatan Iblis ini selalu berisi cerita kriminalitas, seksualitas atau 
hal-hal yang membuat pembacanya merasa gelisah, panik dan 
berpikiran kotor dan tentu saja ajakan untuk semakin jauh dari 
Tuhan. 

“Konten seperti ini harus kalian pertahankan karena kita 
bisa mudah masuk menggoda si pembaca dengan membuat 
mereka gelisah, panik dan mengikuti syahwat. Koran-koran kita 
selama ini cukup berhasil.” Iblis membanggakan keberhasilan 
mereka menggelincirkan kalangan jin. 

“Bos, ada permintaan dari agen kita dari kalangan manusia 
untuk bekerjasama dan tukar-menukar pengetahuan. Dalam 
bentuk penerbitan majalah atau tabloid. Gimana, bos, tertarik?” 
setan melaporkan permintaan kerjasama dari kalangan manu-
sia. 

“Hmmm, menarik juga. Silahkan, tapi untuk terbitan versi 
manusia, jangan lupa gambarkan kita sebagai musuh di dalam 
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semua kontennya. Jadi, manusia menyangka bahwa koran atau 
tabloid itu bagus dan menarik. Kendati ada gambar-gambar 
dan cerita yang membuat hati mereka semakin jauh dari Tuhan. 
Pembaca mereka tidak akan menyangka bahwa sebenarnya kita 
ada di balik tabloid mereka,” Iblis mengemukakan strateginya.  
Kerjasama ini berhasil. Terbukti semakin hari semakin banyak 
media yang memuat konten-konten seperti yang dimaksud 
Iblis tadi.

Jadikan syahwat sebagai jualan setan

46. PINTAR SOMBONG VS  BODOH SOK PINTAR

Berdirinya banyak perguruan tinggi di dunia disambut 
dengan  cibiran dari Iblis. Selidik punya selidik, sebenarnya ia 
merasa khawatir juga. Takut semakin banyak orang cerdas yang 
tercerahkan.

“Manusia pintar itu banyak. Tapi orang pintar yang cerdas 
mempersiapkan akhiratnya justru sedikit,” Iblis berkomentar 
ketika menyaksikan penganugerahan nobel dunia kepada para 
ilmuwan dunia. 

“Apakah itu artinya, kita fokus membuat orang pintar yang 
bodoh akhirat atau fokus membuat orang bodoh bos,” tanya 
setan yang mulai bingung. 

“Goblok, kalian fokus saja di kedua kelompok itu. Jadi-
kan orang pintarnya menjadi manusia lupa diri, sombong 
dan merasa paling hebat. Namun, jadikan pula orang-orang 
bodohnya merasa sok pintar dan sombong. Sehingga akan 
banyak  orang pintar yang bodoh atau orang bodoh yang 
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bodoh. Kalian pasti bingung, bukan..?” tanya Iblis yang dijawab 
setan dengan senyum meringis.

Kelabui orang pintar di dunia

47. HUSNUL KHATIMAH VS SYU’UL KHATI-
MAH

Iblis memiliki kemamnpuan melihat seseorang itu punya 
potensi baik atau buruk.

“Kita bisa dengan mudah mendeteksi, apakah seorang 
manusia itu akan mendapatkan husnul khatimah (akhir hidup 
yang baik) atau syu’ul khatimah (akhir hidup yang jelek),” Iblis 
membocorkan rahasianya. 

“Apa itu, bos?,” tanya para setan. 

“Simple, kita lihat saja kebiasaan mereka setiap hari, sejak 
bangun tidur sampai tidur kembali. Apakah rutinitas harian 
mereka ada memiliki konsistensi untuk akhirat,” lanjutnya. 

“Maksudnya apa, bos, “ beberapa setan agak bingung. 

“Itu, lho, apakah rutinitas mereka memang disengaja untuk 
akhirat ataukah sekedar melepaskan kewajiban ibadah saja. 
Misal, sholat subuh sekedar sholat saja, ngak mau repot-repot 
ke mesjid. Habis sholat, malas baca alquran. Ketika mereka 
bekerja, tidak membawa Tuhan, malas berisitighfar, uang haram 
dimakan terus. Ketika mendapat rejeki, malas berinfaq, takut 
hartanya habis. Dalam pergaulan selalu sombong. Nah, dia 
hanya akan mendekat Tuhan ketika ada masalah atau musibah. 
Itu namanya tidak konsisten, mau enak-enak saja,” beber Iblis 
panjang lebar. Setan mulai agak paham.
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Jangan sampai manusia mendekat Tuhan, cukup ketika ada musibah 
saja

48. LOYAL TERHADAP SETAN

Iblis baru melakukan perjalanan dari Eropa. Seperti biasa, Ia 
memanggil para setan untuk mendengarkan pengalamannya 
di Eropa.  

“Aku senang dengan Eropa, karena di sana maksiat sudah 
cukup menggembirakan kita. Orang ateis banyak. Peminum 
minuman keras bejibun. Wanita dan pria yang telanjang sudah 
jadi tren. Pokoknya, asyik deh,” senyum Iblis. 

“Tetapi kenapa, bos lebih suka di Indonesia,? tanya setan. 

“Oh, tentu saja aku lebih suka di sini karena statistik menun-
jukkan bahwa masyarakat negeri ini adalah pemeluk Islam ter-
besar di dunia. Aku merasa lebih tertantang saja, lebih mem-
bangkitkan passion di sini, lho.” Katanya bangga.  

“Lagipula, lebih enak tinggal di sini karena low cost, hemat 
biaya.  Manusia disini sangat patuh, loyal yes bos dan inlander 
banget, bermental terjajah. Mereka rela dibayar murah dan rela 
sekali diiming-iming angin neraka,” tawa Iblis sumringah.

Imingi-imingi manusia dengan neraka. Perindah kemasannya
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49. EUFEMISME (MENYAMARKAN BAHASA)
Iblis mempunyai strategi untuk mengaburkan kemaksiatan 

manusia dengan mengkampanyekan berbagai istilah maksiat 
yang bermakna lebih “santun” seperti “bermain politik” untuk 
ungkapan saling sikut dan iri dengki dalam dunia politik. “Main 
proyek” untuk menggantikan istilah korupsi yang terselubung 
dalam proyek-proyek pemerintah atau swasta. “Main wanita” 
untuk menggantikan istilah berzina atau selingkuh. “Tampil 
berani” untuk menggantikan istilah telanjang atau pamer aurat. 

Istilah-istilah ini semakin hari semakin ditambah. Efeknya 
ternyata cukup jitu. Manusia jadi akrab dengan maksiat dan 
bukan lagi sebuah kehinaan atau ditakuti. Iblis bahkan akan 
membuat sebuah kamus lengkap berjudul “Eufemisme Ala Iblis: 
Istilah-istilah Santun Untuk Manusia.”

Berlindung di balik kata-kata. Manusia tidak akan menyadari itu

50. IBLIS AWARDS
“Iblis Awards” adalah ajang penganugerahan bergengsi Iblis 

untuk para setan dan manusia. Penghargaan itu diberikan atas 
loyalitas mereka untuk mengemban misi Iblis di dunia. Seperti 
tahun sebelumnya, tahun 2015 ini, para pemenang dari kalangan  
manusia didominasi oleh para pejabat dan aparat hukum yang 
korup, para artis yang suka pamer aurat, biang gosip, pemakan 
riba serta orang-orang serakah. Namun, anugerah yang diberi-
kan kepada manusia tidak diberikan secara langsung. Cukup 
simbolis saja karena manusia tidak bisa melihat setan dan Iblis. 
Sebagai gantinya, mereka menginspirasi manusia untuk mem-
buat acara sejenis.
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Ciptakan sebanyak mungkin loyalis setan. Meski mereka tidak 
menyadarinya

 
51. NEGERI JOROK 

Konon, sebelum Iblis memilih Indonesia sebagai tempat 
tinggal utama selama di dunia, ia melakukan survey terlebih 
dahulu. Ketika mengunjungi Jepang, dia tidak tertarik karena 
menurutnya kendati banyak masyarakat Jepang penyembah 
api, tapi lingkungannya kurang tepat dengan karakternya. 

Demikian juga ketika mengunjungi Eropa, maupun Amerika. 
Negeri Arab juga tidak menjadi prioritasnya karena menurutnya 
misi Iblis sudah cukup berhasil di sana. Pilihannya akhirnya jatuh 
ke Indonesia karena ia begitu terkesan melihat pemukim an 
kumuh, sungai-sungai yang kotor, dan sampah yang berserakan 
di berbagai tempat di Indonesia. Menurutnya Indonesia adalah 
negeri yang tepat untuk menjadi pangkalan operasinya karena 
negeri ini jorok dalam berbagai hal.  

Jangan sampai manusia membudayakan sikap bersih

52. JENGGOT DAN BERJILBAB

Isu terorisme di dunia sangat disyukuri oleh Iblis. Hal ini 
dikarenakan yang menjadi korban adalah umat Islam. Menurut 
Iblis, kondisi ini bisa membuat imej terhadap Islam rusak. Hal ini 
tentu semakin mempemudah misi Iblis. 

Jebakan#50

Jebakan#51



198

The Handbook of Iblis

“Aku senang melihat fenonema fitnah yang menyebar 
karena isu terorisme ini,” Iblis mengungkapkan kebahagiaannya. 

“Bayangkan, gara-gara isu ini, akhirnya orang menjadi takut 
untuk berjenggot atau berhubungan dengan mereka. Manu-
sia menaruh curiga terhadap perempuan-perempuan yang 
menggunakan jilbab lebar atau bercadar. Hehe, fitnahku ter-
bukti efektif. Padahal, manusia yang nyata-nyata telanjang atau 
hampir telanjang itulah yang sebenarnya teroris. Teroris mental, 
yang jauh lebih merusak. Mereka malah sama sekali tidak kha-
watir. Aneh,” Iblis tertawa terbahak-bahak, sangat bahagia dan 
terharu. 

Fitnah pelaku kebaikan dan jadikan pahlawan pelaku kemaksiatan

53. DEMAM TERORIS 
Terkait dengan isu teroris yang melanda dunia, Iblis sangat 

piawai memainkan peran. Iblis mengingatkan para setan untuk 
menggoda semua pihak, baik pihak korban mapun pelaku teror 
itu sendiri. Terhadap si pelaku terror, Iblis memerintahkan setan 
untuk terus membisiki mereka dengan sikap pesimis, terzalimi 
dan merusak motivasi tindakannya. Akibatnya, si pelaku teror 
akan merasa bahwa tindakannya itu benar. 

“Bagi si pencetus isu terorisme dan masyarakat, maka setan 
diperintahkan oleh Iblis untuk terus menghantui pikiran mereka  
dengan ketakutan akan ancaman teror. Akibatnya, mareka akan 
paranoid (ketakutan berlebihan). Mereka akan tega melakukan 
tindakan apa saja untuk mencegah teroris padahal itu tidak 
benar karena teoris sebenarnya adalah kita” Iblis berdecak 
kagum akan kehebatan dirinya. 
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Teror manusia dengan ketakutan terhadap hilangnya kemaksiatan

54. ORANG KUAT

Iblis memanggil para setan untuk berdiskusi. 

“Aku melihat, bahwa saat ini manusia sangat perhatian 
dengan  kesehatan dan kekuatan fisik mereka. Itu hal yang 
menarik  dan membahayakan kita,” kata Iblis membuka diskusi. 

“Mengapa bos?” tanya setan. 

“Tentu saja membahayakan kita jika kekuatan fisik mereka  
digunakan untuk memperjuangkan kebenaran dan ajaran 
Tuhan. Namun, jika mereka menggunakannya hanya untuk 
pamer di hadapan manusia, maka kita tidak perlu meng              khawa-
tirkan mereka,” tegas Iblis.  

“Beres bos,” kata setan. 

“Perlu bos ketahui bahwa kendati mereka berbadan sehat 
dan memiliki fisik yang kuat, namun mereka itu sebenarnya 
memiliki hati sangat lemah. Bagaimana tidak, mereka itu tidak 
mampu menggerakkan kaki mereka menuju mesjid atau mu -
shalla untuk sholat berjamaah. Bukankah, itu pertanda mereka 
sangat lemah, bos?” tanya setan yang direspon oleh Iblis dengan  
tertawa terbahak-bahak. 

Lemahkan hati manusia untuk mengunjungi tempat ibadah, kendati 
badan mereka kuat

Jebakan#53

Jebakan#54



200

The Handbook of Iblis

55. SELEBRITI

Iblis dan setan ternyata tidak suka publikasi. Kendati mereka 
adalah tokoh terkenal dari masa ke masa tetapi mereka tidak 
suka keberadaan mereka disorot oleh awak media.  Kondisi ini 
tentu berbeda dengan tingkah polah selebriti manusia yang 
belum menjadi setan-pun sudah tergila-gila dengan publisikasi. 
Makanya, ketika  seorang jurnalis setan  hendak memuat video 
ekslusif wawancara dengan Iblis, dia menolak dengan keras. 

“Kamu harus tahu bahwa aku tidak suka digosipin. Apa-
lagi menyorot kehidupan pribadiku. Bagiku, itu tidak penting. 
Hal yang terpenting adalah kerja dan kerja. Lagipula, aku meli-
hat bahwa tingkah polah selebriti manusia itu sudah sangat 
mewakili diriku di dunia nyata, hehe,” Iblis malah tertawa gem-
bira. 

Jangan gila publikasi. Biarkan saja manusia yang melakukannya

56. CITA-CITA NGAWUR

Hasil survey dari kementerian Anak Iblis menunjukkan 
bahwa menjadi selebriti menjadi minat yang utama di kalangan 
manusia.

“Luar biasa, aku salut, benar-benar salut,” tiba-tiba Iblis 
memecahkan keheningan dalam acara refleksi perjalanan misi 
Iblis di dunia. 

“Salut atas apa, bos?” tanya setan. 

“Begini, cita-cita manusia seharusnya menjadi hamba Tuhan 
terbaik. Untuk mewujudkan hal itu, manusia diperkenankan 
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menjalani profesi keduniaan mereka. Misal, menjadi dokter, 
guru, tentara, karyawan, direktur, dsb. Nah, tugas kita adalah 
menggoda para tenaga profesional itu supaya tidak ikhlas dan 
menghilangkan Tuhan dari pekerjaan mereka,” lanjutnya. 

“Lalu apa yang membuat bos salut?” setan masih belum bisa 
mengerti. 

“Aku salut karena ternyata banyak manusia yang juga memi-
liki cita-cita untuk menjadi selebriti, penghibur dan pemuas has-
rat penonton semata. Bayangkan, ini adalah idaman kita. Profesi 
seperti itu banyak risikonya karena biasanya mudah mengantar-
kan banyak manusia ke neraka. Betapa banyak orang yang bisa 
kita gelincirkan. Benar-benar profesi yang ngawur tapi sangat  
aku sukai, hehehe,” Iblis tertawa tak habis pikir.

Suruh manusia mengantungkan cita-citanya setinggi langit. Tapi 
hanya untuk kesenangan dunia, bukan akhirat

 

57. MARAH

Marah adalah pintu utama setan untuk menggelincirkan 
manusia. Dengan memancing kemarahan manusia, maka setan 
mudah untuk mengarahkan manusia untuk melakukan dosa-
dosa yang lebih besar. Hal ini pernah disampaikan oleh Iblis 
kepada Nabi Musa ratusan abad yang lalu. 

“Kalian pastikan bahwa kemarahan itu menjadi epidemik, 
mewabah dan akhirnya menjadi tradisi manusia. Buat mereka 
selalu marah-marah,” kata Iblis ketika melepas rombongan setan 
dalam acara napak tilas Iblis di dunia. 
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“Ketika manusia marah, maka mataku menjadi mata mereka 
dan hati mereka menjadi hatiku. Kalian dapat bayangkan apa 
yang terjadi,” kata Iblis mantap. Para setan agak khawatir dengan  
info ini karena setahu mereka Iblis memang suka marah-marah. 

Budayakan sikap marah di kalangan manusia, maka kemenangan 
setan pasti telah nyata

58. MACET
Siapa sangka bahwa Iblis merupakan pihak yang sangat 

senang dengan kemacetan yang terjadi di kota-kota besar di 
dunia. Menurut Iblis, kemacetan bisa menjadi sarana yang efek-
tif untuk melemahkan daya tahan manusia terhadap godaan 
mereka. 

“Bagaimana tidak, setiap kali mereka mengalami kema-
cetan lalu lintas, maka yang ada di pikiran mereka adalah rasa 
jengkel, panik maupun apatis. Kondisi ini merupakan hal yang 
sangat membahagiakan kita,” lanjutnya sambil melihat laporan 
keadaan lalu lintas.  

“Kami juga tidak suka dengan kemacetan bos,” kata setan 
sambil curhat.

“Kalau kalian, jangan begitu. Justru kalian harus gunakan 
kemacetan sebagai sarana menjerumuskan dan merusak hati 
mereka. Gunakan semua sarana yang kita miliki. Jangan hanya 
fokus pada satu sarana” instruksi Iblis kepada setan.

Dalam semua sisi kehidupan manusia, pengaruhi dan rusak pemikiran 
mereka

Jebakan#57

Jebakan#58



203

Dialog Imaginer Para Setan Untuk Menjerumuskan Manusia

59. TERTAWA YANG DISUKAI IBLIS

Setiap hari Iblis menyaksikan fenomena bahwa manusia 
senang selalu mempelototi acara TV yang memuat tayangan 
hiburan yang membuat penontonnya tertawa terbahak-bahak.  

“Aku bahagia sekali melihat mereka seperti itu. Bayangkan, 
semakin banyak mereka tertawa maka semakin tertutup hati-
nya untuk menerima kebenaran dan hidayah dari Tuhan. Ken-
dati demikian, tentu saja kita harus memberikan apresiasi atas 
kreasi manusia yang memudahkan kerja kita,” kata Iblis kepada 
para setan yang sedang bermain judi. 

“Tapi bos, bukankah jika manusia selalu menangis akan 
membutakan hati mereka?” tanya setan. 

“Tentu saja. Semua yang dilakukan dengan berlebihan akan 
memberikan efek yang merusak. Tertawa yang berlebih an akan 
membuat hati semakin lupa dari Tuhan sedangkan menan-
gis yang berlebihan akan membutakan hati. Jadi tugas kalian 
memastikan kedua hal ini dilakukan manusia secara berlebi-
han. Buat mereka cengeng sekaligus terbahak-bahak,” Iblis 
memaparkan kecanggihan strateginya.

Butakan hati manusia dengan kesedihan dan kegembiraan yang 
berlebihan

60. BBM VS BBN

Fenomena kenaikan harga Bahan bakar Minyak juga men-
jadi perhatian serius bagi para setan terlebih Iblis.  Bagi mereka,  
kondisi kenaikan BBM merupakan peluang untuk semakin 
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membuat manusia menjadi galau karena kapasitas Iblis dan 
setan hanya terbatas pada upaya membisikkan sesuatu ke 
dalam hati manusia.

 “Coba kalian bayangkan. Kenaikan BBM biasanya selalu 
beriringan dengan kenaikan harga barang terutama barang 
pokok. Nah, ini peluang bagi kita karena manusia itu selalu takut 
dengan masa depan mereka. Tugas kita semakin memperkeruh 
keadaan dengan membisikkan kepanikan di hati mereka,” kata 
Iblis. 

“Lalu, bagaimana dengan para spekulan dan mafia minyak 
sendiri bos?” tanya setan memberanikan diri. 

“Hahaha,, kalian ini terlalu membesar-besarkan mereka. 
Dalam pandanganku, kebanyakan manusia itu mafia, sih namun 
bukan mafia BBM tapi mafia BBN alias Bahan Bakar Neraka. 
Mereka  tidak menyadari itu,” jawab Iblis enteng.   

Biarkan manusia galau dengan kenaikan harga. Tugas setan 
memastikan mereka tetap setia dengan kita

61. SESAJEN

Selidik punya selidik, ternyata keputusan Iblis untuk ting-
gal di Indonesia dikerenakan penghormatan yang diberikan 
masyarakat negeri ini begitu tinggi kepada Iblis dan para setan. 
Menurutnya, banyak masyarakat yang gemar memberikan se -
sajen kepada mereka. 

“Hehe, Aku bahagia sekali. Bagaimana tidak. Mereka gemar 
berharap kepada kita, bangsa jin. Mau ke sawah, ke laut, berbis-
nis, bahkan mau mengadakan pesta nikah saja mereka meminta 
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para jin untuk membantu mereka. Super sekali, mereka bukan 
meminta kepada Tuhan. Aku bangga, kita telah menjadi Tuhan 
bagi mereka,” Iblis tertawa kegirangan yang disambut dengan 
tawa para setan yang setia.

Syirik adalah segalanya

62. KEBAIKAN VS KEJAHATAN
Menurut Iblis, manusia itu aneh. Terutama ketika berkaitan 

dengan kebaikan.  Buktinya, ketika seseorang terlihat berkomit-
men untuk melakukan kejujuran, maka temannya akan men-
gatakan bahwa dia terlalu sok suci atau sok idealis. Dalam pan-
dangan Iblis, kondisi ini menunjukkan bahwa misinya meng-
gelincirkan manusia sudah semakin mendekati sempurna. Tar-
getnya, adalah ketika kebaikan sudah berhasil dikalahkan oleh 
keburukan. Manusia baik akan dikucilkan oleh manusia bejat.  
Bahkan, Iblis rela jika manusia berhasil mengalahkan dirinya 
dalam hal kejahatan. “Guru yang hebat pasti akan memberi 
kesempatan kepada muridnya untuk menjadi lebih hebat dari 
dirinya,” demikian petuah Iblis kepada para setan. 

Katakan sok suci kepada pelaku kebaikan

 

63. BERTERIAK
Dunia manusia merupakan sarana hiburan bagi para setan. 

Ketika menyaksikan manusia yang terjerumus, para setan dan 
Iblis selalu bertepuk tangan.
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“Asyik sekali melihat kehidupan manusia kini. Tiada hari 
tanpa nyanyian, teriakan dan senda gurau yang tak berfaedah. 
Mereka dipastikan tidak punya waktu untuk terdiam dan mere-
nungi perjalanan hidup kalau tahunya hanya melompat-lompat 
dan bernyanyi-nyanyi begini?” ungkap Iblis ketika diajak oleh 
para setan untuk menyaksikan sebuah konser musik di Amerika.  

“Hehe, benar juga ya bos. Tapi mereka ini sudah begitu 
asyik. Tidak ada yang bisa mengingatkan mereka lagi. Kami mau 
mengaku jujur, lho bos, bahwa akhir-akhir ini kami tidak terlalu 
maksimal melaksanakan perintah dari bos. Hal ini dikarenakan 
manusia tidak terlalu sulit lagi untuk dikibuli. Soalnya, mereka 
sudah tahu apa yang ada di pikiran kita. Hehehe” tawa setan dan 
diberikan acungan jempol oleh Iblis.

Biar manusia meninggikan intonasi suaranya, tapi jangan sampai 
mereka meningkatkan kualitas kata-katanya

64. DENGKI
Bagaimana upaya memperparah penyakit hati di manusia 

menjadi target utama Iblis.  Hati yang kotor akan menggelap-
kan manusia sehingga akan mudah melakukan kemaksiatan 
lainnya. Makanya, Iblis sangat terkesan dengan manusia yang 
memiliki hati yang kotor. 

“Cemburu itu awal dari rasa iri hati. Sedangkan rasa iri hati 
akan mengarahkan manusia kepada kedengkian. Akhirnya 
kedengkian itu akan menghabiskan semua perbuatan baiknya 
dan si pelaku dipastikan akan masuk ke dalam neraka. Begi-
tulah modus kita menghajar manusia. Tanamkan rasa cemburu 
dan kedengkian dalam kehidupan mereka,” kata Iblis ketika 
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me ngunjungi beberapa tempat perjudian di dunia. “Semudah 
itukah bos?” tanya setan yang merasa bahwa modus itu sangat 
mudah dilakukan. 

“Tentu saja. Kalian tidak perlu berpikir keras memikirkannya. 
Modus ini sudah teruji dari abad ke abad. Tidak ada yang mem-
bantahnya. Buktinya sudah jelas. Kalian masih belum percaya?” 
tanya Iblis tersenyum miris. 

“Buktinya siapa bos?” tanya setan kebingungan. 

“Buktinya adalah diriku sendiri, bos kalian yang hebat ini. 
Bukankah aku sangat cemburu ketika melihat Adam diistime-
wakan Tuhan. Aku dibakar rasa dengki yang memuncak dan 
akhirnya dicampakkan dari surga dan dikutuk sepanjang masa,” 
jawab Iblis dengan bangga sekaligus takut juga. 

Tebarkan kedengkian di muka bumi. Maka manusia akan sama 
seperti hebatnya Iblis

65. IBLIS SCHOOL
Kecanggihan sistem Iblis dalam menggelincirkan manusia 

menarik perhatian majalah The Satanic Paradise. Seorang jurna-
lis menanyakan kepada Iblis tentang kiatnya membentuk tim 
yang solid dan loyal. 

“Oh, itu mudah sekali. Aku mendirikan sekolah khusus untuk 
para setan atau Iblis School. Di sekolah ini mereka diajarkan ber-
bagai teknik menggelabui manusia. Tujuan sekolahnya hanya 
satu yaitu  membantu memperbanyak calon penghuni neraka. 
Sekolahnya gratis. Siswanya malah kami beri berbagai fasilitas 
yang menggiurkan,” jawab Iblis. Untuk melebarkan misi ini, 
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kami juga menyusupkan ajaran-ajaran kami di berbagai sekolah 
yang dikelola oleh manusia di seluruh dunia. Kami akan telah 
orientasi sekolah-sekolah manusia sehingga tujuannya hanya 
mencari kesenangan materi,” Iblis memberitahukan misi raha-
sianya terkait pendidikan. 

Rusak sistem pendidikan manusia

66. MELAKUKAN HAL YANG TIDAK DISUKA

Untuk masuk ke dalam surga memerlukan pengorbanan 
yang tak terhingga. Manusia harus rela membayar harganya. 
Sayangnya, banyak manusia yang lupa.

“Kalau manusia mau disayangi oleh Tuhan maka dia harus 
melakukan hal-hal yang pada awalnya tidak disuka dulu,” tiba-
tiba Iblis mengejutkan para setan. 

“Maksudnya, apa bos?” tanya setan. 

“Contohnya, bangun di pagi hari dan pergi mengerjakan 
sholat subuh berjamaah di mesjid. Itu adalah hal yang sangat 
tidak disukai manusia. Contoh lain, bersedekah dan berzakat. 
Kegiatan ini pasti sangat tidak disukai manusia karena men-
gurangi harta. Manusia suka sekali melakukan pekerjaan sia-
sia seperti berjoget, berlenggak-lenggok menunjukkan tubuh, 
menipu, berjudi, minum-minuman keras, berzina atau korupsi. 
Mereka melakukannya dengan senang hati. Bayangkan, betapa  
jeleknya sifat mereka itu. Tapi, kita tidak peduli. Bagi kita sema-
kin banyak mereka melakukan hal yang kita suka, maka itulah 
keberhasilan utama kita,” kata Iblis meyakinkan setan.
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Jangan sampai manusia menyukai ibadah. Itu kunci surga

67. SOK ULAMA

Para penyeru kebaikan merupakan musuh Iblis yang utama. 
Mereka bisa menjadi penghambat misi Iblis di muka bumi. Iblis 
biasanya memberikan penekanan khusus kepada para setan 
untuk mencurahkan energi dan kesabaran mereka menggelin-
cirkan para pendakwah tersebut. 

“Bos, bagaimana caranya?,” setan ingin tahu. 

“Mudah sekali, kalian hembuskan kegalauan ke dalam hati 
mereka. Ciptakan manusia yang sok ulama alias ulama karbitan.  
Mereka cuma bisa ceplas-ceplos doang tanpa ilmu dan tindak an. 
Aku sering menyebut mereka ulama gadungan. Ulama sejati 
pasti akan kita hindari. Aku lebih suka berhadapan dengan 1000 
orang ahli ibadah yang bodoh dibandingkan dengan   1 satu 
orang ulama,” lanjut Iblis. 

Setan menjadi tenang karena target mereka tidak akan ter-
ganggu. Konon, setelah pertemuan itu, bermunculan orang-
orang yang mengklaim dirinya ulama yang haus publikasi dan 
materi.  

Perbanyak tokoh-tokoh bejat
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68. WAS-WAS

Iblis dan setan ternyata tidak mampu menggelincirkan 
manusia secara langsung. Mereka hanya bisa membisikkan ke 
hati manusia. Salah satu caranya adalah membisikkan was-was 
di hati manusia. Teknik ini telah berhasil dilakukan Iblis terha-
dap Adam di surga. Iblis membisikkan kepada Adam perasaan 
was-was bahwa ia tidak akan kekal di surga. Pikiran Adam men-
jadi tidak tenang apalagi ketika dikuatkan oleh isterinya, Hawa. 
Setelah Adam memakan buah Khuldi dan diusir dari surga, maka 
perasaan was-was juga ditiupkan ke dalam hati anaknya Qabil 
yang merasa bahwa harga dirinya akan jatuh kalau menikahi 
saudara perempuannya yang jelek. 

“Demikianlah, kisah ini akan berjalan seterusnya, sampai 
kiamat. Kita akan selalu menghantui manusia dengan kecemas-
 an dan ketakutan terhadap sesuatu baik, terhadap kita ataupun 
kehidupan mereka sendiri. Ketika jiwa mereka bimbang, maka 
akan mudah bagi kita untuk menjerumuskan mereka ke jurang 
kehinaan. Mantap, bukan?” kata Iblis kepada para setan yang 
juga belum mengetahui benar perjalanan hidup sang Iblis.

Hantui manusia dengan rasa was-was. Seperti yang kulakukan 
kepada Adam

69. RUQYAH

Satu-satunya pertanyaan yang tidak pernah dikomentari 
Iblis adalah terkait dengan ruqyah. Sebagaimana diketahui, 
ruqyah adalah  ritual pengusiran setan dari tubuh manusia 
dengan  menggunakan ayat-ayat suci Alquran. Ritual ini diajar-

Jebakan#68
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kan oleh Rasulullah. Ruqyah tidak menggunakan jampi-jampi 
atau jimat sebagaimana yang sering dilakukan manusia di ber-
bagai belahan dunia ketika mengusir jin atau sihir dari tubuh 
seseorang. Seorang jurnalis dari The Satanic Paradise menduga 
bahwa diamnya Iblis dikarenakan dia takut bahwa ruqyah akan 
menjadi tradisi manusia. Iblis tahu bahwa ruqyah bisa menjadi 
senjata pamungkas untuk melawan dirinya dan tim setannya. 
Konon, Iblis sampai berani menyuap jurnalis tersebut untuk 
tutup mulut terkait ruqyah. Lho..?

Jangan sampai manusia melakukan ruqyah
Jebakan#69





FAKTA-FAKTA TENTANG IBLIS DAN SETAN

(Dirangkum dari berbagai sumber)

1. Ada 13 (tiga belas) cara setan menggoda :

a. Menanamkan permusuhan (Q.S. al-Maidah 91)
b. Membuat lupa beribadah (Q.S. al-Mujadalah 19)
c. Berpaling dari syariat (Q.S. al-Zukhruf 36)
d. Mengajak taklid (Q.S. Luqman 21)
e. Kerjasama dengan tukang sihir, paranormal dan penye-

sat umat “Sesungguhnya Iblis meletakkan singasananya 
di atas air, lalu mengutus bala tentaranya, maka yang 
paling dekat dengan Iblis yang paling besar meng-
godanya. Lalu salah satunya datang dan berkata: kamu 
belum berbuat apa-apa, dia berkata: kemudian salah 
satunya datang dan berkata: Tidakkah aku meninggal-
kan mereka sehingga aku mampu memisahkan antara 
dia dan isterinya, dia berkata: lalu dia mendekatinya dan 
berkata: Kamu adalah sebaik-baik pengikut (HR Muslim 
8/138)

f. Manusia dibuat ragu dan waswas.  
g. Setan mengajak pemborosan (Q.S. al-Isra 27)
h. Setan bekerja dengan penyanyi dan penyair
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i. Bergabung dengan ahli bidah
j. Menggoda dengan qiyas
k. Membangkitkan fitnah
l. Menggoda saat manusia sedang beribadah
m. Menggoda ketika sedang tidur

Abu Qatadah berkata: Mimpi baik itu datangnya dari 
Allah, dan mimpi jelek itu datangnya dari setan, maka 
jika bermimpi jelek salah satu di antara kamu dan 
merasa ketakutan segeralah meludah ke sebelah kiri 
dan berlindung kepada Allah dari kejelekan mimpi (den-
gan membaca ta;aqudz), sesungguhnya yang demikian 
itu tidaklah membahayakan (HR Bukhari 4/152)

2. Iblis adalah jenis jin namun yang membangkang. Jin ada 
juga yang taat kepada Allah.

3. Iblis pernah mendatangi Rasulullah dalam bentuk orang 
tua jelek.

4. Ada yang menyatakan bahwa Isteri Iblis bernama Hailaha 
binti salsasil

5. Iblis diberikan umur yang abadi. Anak dan cucunya juga 
seperti itu. Kendati ada ulama yang mengatakan bahwa 
anak dan cucu Iblis ada yang kekal dan ada juga yang mati.

6. Iblis sangat membenci:

a. Nabi Muhammad
b. Pemuda yang bertakwa kepada Allah
c. Orang alim dan wara’ 
d. Orang yang selalu bersuci.
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e. Seorang yang fakir yang sabar dan tak pernah menge-
luhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari

f. Orang yang bersyukur yang mengambil kekayaannya 
dari tempat nya, dan mengeluarkannya juga dari tem-
patnya”.

7. Amalan yang Dapat Menyakiti Iblis

a. Sholat.  Iblis akan merasa panas dingin dan gemetar
b. Puasa. Iblis akan merasakan tubuhnya  terikat hingga ia 

berbuka
c. Haji. Iblis akan stress dan berprilaku seperti orang gila
d. Membaca Alquran. Iblis akan merasa meleleh seperti 

timah di atas bara apai.
e. Sedekah. Iblis akan merasa seperti ada yang mengger-

gaji tubuhnya. 
f. Berjihad. Iblis akan merasa pingganggnya akan apatah. 
g. Taubat. Tubuh Iblis akan meleleh
h. Istighfar. Hati Iblis akan terbakar dengan taubatnya ses-

eorang
i. Sedekah dengan diam-diam. Akan mencoreng wajah 

Iblis 
j. Shalat Fajar akan merusak wajah Iblis 
k. Shalat jamaah akan memukul kepada Iblis 
l. Majelis para ulama akan sangat menganggu Iblis.

8. Iblis makan dengan tangan kiri dan jari nya. 

9. Iblis menaungi anak–anaknya di musim panas dibawah 
kuku manusia.

10. Manusia Yang Menjadi Teman Iblis adalah:
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a. Pemakan riba teman Iblis
b. Pezina adaah sahabat Iblis
c. Pemabuk adalah teman tidur Iblis 
d. Tukang sihir adalah utusan Iblis
e. Orang bersumpah dengan cerai sangat membahagia-

kan Iblis
f. Orang yang meninggalkan shalat jumat adalah kekasih 

Iblis
g. Orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja 

adalah manusia yang paling membahagiakannya. 

11. Iblis Tidak Berdaya Dihadapan Orang yang Ikhlas. Menurut 
Iblis, siapa yang menyukai emas dan perak, ia bukan orang 
yang ikhlas. Jika ada orang yang tidak menyukai dinar dan 
dirham, tidak suka pujian dan sanjungan, maka dipastikan 
bahwa ia orang yang ikhlas, maka Iblis akan meninggalkan-
nya. Selama seorang hamba masih menyukai harta dan 
sanjungan dan hatinya selalu terikat dengan kesenangan 
dunia, ia sangat patuh pada Iblis. 

12. Iblis dibantu oleh 70.000 anak – anaknya dan setiap anak 
memilki 70.000 setan. Sebagian ada yang ditugaskan 
untuk mengganggu ulama. Sebagian untuk mengganggu 
anak– anak muda, sebagian untuk mengganggu orang 
tua sebagian untuk mengganggu wanita tua, sebagian 
ditugaskan kepada para zahid. Iblis punya anak yang suka 
mengencingi telinga manusia sehingga ia tidur pada shalat 
berjama’ah. Tanpanya manusia tidak akan mengantuk pada 
waktu shalat berjama’ah. Iblis punya anak yang suka mena-
burkan sesuatu dimata orang yang sedang mendengarkan 
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ceramah ulama hingga mereka tertidur hingga pahalanya 
terhapus. Iblis punya anak yang senang berada di lidah 
manusia. Jika seseorang melakukan kebajikan lalu ia beber-
kan kepada manusia, maka 99% pahalanya akan terhapus.

13. Ketika seorang wanita  berjalan, anak Iblis dan setan duduk 
dipinggul dan pahanya, lalu menghiasinya agar setiap 
orang memandanginya.

14. Iblis pernah menyesatkan seorang yang ahli ibadah  selama 
70 tahun. Setiap orang sakit yang didoakan olehnya sem-
buh seketika. Iblis terus meggodanya hingga ia berzina, 
membunuh dan kufur.

15. Permintaan Iblis Kepada Allah SWT 

a. Meminta agar Allah membiarkannya berbagi dalam 
harta dan anak manusia, Allah mengizinkan. Allah ber-
firman, “Berbagilah dengan manusia dalam harta dan 
anak. Dan janjikanlah mereka, tidaklah janji setan kecuali  
tipuan”(Qs Al Isra :64).

b. Meminta agar Allah membiarkannya ikut bersama 
dengan  orang yang berhubungan dengan istrinya tanpa 
berlindung dengan Allah. Maka setan ikut bersamanya 
dan anak yang dilahirkan akan sangat patuh kepada 
syaitan.

c. Meminta agar ia bersama dengan orang yang menaiki 
kendaraan bukan untuk tujuan yang halal. 

d. Meminta agar Allah menjadikan kamar mandi sebagai 
rumahnya. 

e. Meminta agar Allah menjadikan pasar sebagai masjid-
nya. 



218

The Handbook of Iblis

f. Meminta agar Allah menjadikan syair sebagai Qurannya. 
g. Meminta agar Allah memberikan saudara, maka Allah 

jadikan orang yang membelanjakan hartanya untuk 
maksiat sebagai saudara Iblis. Allah berfirman, “ Orang–
orang boros adalah saudara – saudara syaitan. “(Qs. Al – 
Isra:27).

h. Meminta agar Allah membuatnya bisa melihat manusia 
sementara mereka tidak bisa melihatnya. 

i. Meminta agar Allah memberinya kemampuan untuk 
mengalir dalam aliran darah manusia.  

16. Iblis tak bisa meyesatkan orang, dia hanya bisa membisik-
kan dan menggoda.

17. Ringkasan Teknis Iblis Menjerumuskan Manusia

a. Menawarkan kekufuran. 
b. Jebakan bid’ah
c. Menawarkan dosa -dosa besar (al-kabaair)
d. Menawarkan dosa-dosa kecil jika jebakan ketiga tidak 

berhasil.  
e. Menyibukkan dengan hal-hal yang mubah namun 

melalai  kan.  
f. Menawarkan dengan ibadah-ibadah yang utama, tetapi 

melalaikan dari hal-hal yang lebih utama. 
g. Iblis akan mengerahkan bala tentaranya, jin dan manu-

sia untuk menyakiti orang saleh itu berupa fitnah cacian, 
diganggu dengan lisan atau tindakan. 
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18. Orang-orang yang tidak bisa diperdaya Iblis.

a. Orang yang beriman dan bertawakal
QS : Al Israa ayat 65

Sesungguhnya hamba-hamba-Ku, kamu (Iblis) tidak dapat 
berkuasa atas mereka. dan cukuplah Tuhan-mu sebagai Pen-
jaga. 

QS : An Nahl ayat 99-100
99. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaanNya 
atas orang-orang yang beriman dan bertawakkal kepada 
Tuhannya.
100. Sesungguhnya kekuasaanNya (syaitan) hanyalah atas 
orang-orang yang mengambilnya Jadi pemimpin dan atas 
orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.

b. Orang yang Ikhlas dan ta’at pada aturan Tuhan

QS : Al Hijr ayat 39-42

39. Iblis berkata: “Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah 
memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan 
mereka memandang baik (perbuatan ma’siat) di muka bumi, 
dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya,
40. Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara 
mereka”.
41.  Allah berfirman: “Ini adalah jalan yang lurus, kewajiban 
Aku-lah (menjaganya)
42. Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan 
bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengi-
kut kamu, Yaitu orang-orang yang sesat. 
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QS : Shaad ayat  79-83

79. Iblis berkata: “Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai 
hari mereka dibangkitkan”.
80. Allah berfirman: “Sesungguhnya kamu Termasuk orang-
orang yang diberi tangguh,
81. sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya (hari 
kiamat)”.
82. Iblis menjawab: “Demi kekuasaan Engkau aku akan 
menyesatkan mereka semuanya,
83. kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka 

c. Orang yang bertakwa, bersungguh-sungguh dan ber-
buat kebajikan

QS : An Nahl ayat 128
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan 
orang-orang yang berbuat kebaikan.
QS : Al Ankabuut ayat 69
dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) 
Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka 
jalan-jalan kami. Dan Sesungguhnya Allah benar-benar 
beserta orang-orang yang berbuat baik. 

d. Orang yang pandai bersabar

QS : Al Baqarah ayat 153)
Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat 
sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-
orang yang sabar.
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QS : Al Imran ayat 200
Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuat-
kanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertak-
walah kepada Allah, supaya kamu beruntung.

QS : Al Anfaal ayat 46
dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu 
berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi 
gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguh-
nya Allah beserta orang-orang yang sabar. 





TENTANG PENULIS

M. Ridwan, lahir di Rantau Panjang, Sumatera Utara 
tanggal 20 Agustus 1976. Menempuh Pendidikan 
formalnya di SD 08932 Teluk Bakung dan MIS Darus-
salam, Langkat, Sumut (1988). Kemudian melanjut-
kan pendidikan di MTsN Tanjung Pura, Langkat (1991) 
dan Madrasah Aliyah MAPK Banda Aceh, Banda 
Aceh (1994). Menyelesaikan pendidikan Strata Satu 

di Fakultas Shari‘ah IAIN SU Medan (2000). Pada tahun 2003 meraih 
gelar Magister di Program Pascasarjana IAIN SU Medan  dalam bidang 
ekonomi  Islam. Gelar Doktor Ekonomi Islam diraih pada tahun 2012  di 
Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ketika kuliah di 
S-1, aktif di berbagai organisasi kampus baik intra maupun intra seperti  
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Senat Mahasiswa Institut.   

Saat ini, penulis adalah sebagai dosen dan Wakil Dekan III Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU Medan, disamping menjalani akti-
vitas sebagai dosen juga berkecimpung dalam beberapa kegiatan 
diantaranya sebagai pengurus HISSI bidang ekonomi Islam (Himpu-
nan Sarjana Syariah Inonesia), Sumatera Utara (2012), pengurus MES 
Sumatera Utara (2007), dan pernah menjadi staf ahli Ikatan Ahli Eko-
nomi Islam (IAEI) Pusat Jakarta (2008).

Penulis banyak mengikuti pelatihan baik di tingkat nasional maupun 
internasional seperti Durham Islamic Finance Summer School, Inggeris  
(2013).



Beberapa karya tulis yang pernah diterbitkan Konsep Pembangunan  
Menurut Ekonomi Islam dalam Buku Ekonomi dan Bank Syariah 
(Medan: IAIN Press, 2002),  Transaksi Derivatif Dalam Perspektif 
Islam (Jurnal Solo, 2008), Hukum dan Ekonomi Islam (ed), (Bandung: 
Citapustaka Media, 2007),  Dinar Dirham Vs Bank Islam (Safira Press, 
2012), Ekonomi Islam Kontemporer (Wal Ashri Publishing, 2015), dll. 
Penulis juga aktif menulis ekonomi Islam di internet dengan alamat 
www.MRidwanCentre.blogspot.com. Untuk menghubungi penulis  
dapat silahkan menghubungi 0813-75239220 atau email: mridwanku-
   @gmail.com.   

Fera Susanti lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 31 
Januari 1982. Menempuh pendidikan formal di SD 
Al-Ittihadiyah  Tebing Tinggi (tamat tahun 1993) dan 
dilanjutkan dengan Madrasah Tsanawiyyah Proyek 
Depag Tebing Tinggi (tamat tahun 1996). Selanjutnya 
penulis melanjutkan ke Madrasah Aliyah Al-Wasliyah 

Tebing Tinggi (tamat tahun 1999). Pendidikan selanjutnya adalah 
Program Diploma III Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah 
(MPKS) IAIN SU Medan (tamat tahun 2003).

Saat ini penulis dipercayakan menjadi pengajar tahfiz di lembaga pen-
didikan anak ”Rumah Tahfiz” Laut Dendang, Deli Serdang. Penulis juga 
aktif dalam kegiatan pengkaderan dan aktifis dakwah.  Untuk meng-
hubungi penulis dapat silahkan menghubungi 0853-1144-1596 atau 
email: ummuaisha82@yahoo.co.id

Kedua penulis yang merupakan pasangan suami isteri saat ini telah 
dikarunia 2 (dua) orang puteri yaitu Aisha Sahrazeida Afira (8 Tahun) 
dan Raifa Filza Tsurayya (5 Tahun).


	1.pdf
	2.pdf
	DAFTAR ISI.pdf
	handbook of Iblis ok.pdf


