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Catatan Pagi: 

Waspadailah ‘Setan’, Kapan pun dan Di Mana Pun 

IBLIS, sebagai representasi setan,  segaja diciptakan oleh Allah Subhânahu 
Wa Ta’âlâ dari ‘api’. Dialah yang senantiasa menyebarkan rasa dendam dan 
permusuhan dengan umat manusia. Sejak ia diusir dari surga, dengan berbagai 
cara, ia ingin melaksanakan pembalasan kepada Nabi Adam ‘alaihis salâm, yang 
menyebabkan ia terusir dari surga. Dan, Ia pun berjanji akan selalu menggoda dan 
menjerumuskan umat manusia sampai hari kiamat, hingga manusia mengikutinya 
agar bersama-sama mereka ‘menjadi penghuni neraka’. 

Perhatikan firman Allah dalam QS an-Nisâ/4: 118-119, 

َذَّن ِمْن ۘ  ّلََعنَُه اّلَلُ  ََّتِ
َ
ِضّلََنُهْم ١١١ِعبَاِدَك نَِصيبًا َمْفُروًضا ﴿َوقَاَل ََل

ُ
﴾ َوََل

َّن َخّلَْق  ُ ّْنَعاِم َوََلُمَرَّنُهْم فَّلَيَُغِِيّ
َ
َمِنّيََنُهْم َوََلُمَرَّنُهْم فَّلَيُبَِتُّكَن آَذاَّن اَْل

ُ
َوََل
ن ُدوِّن اّلَلِ َفَقْد َخِِسَ ُخِْسَ ۚ  اّلَلِ  انًا ِمِبينًا َوَمن َيَتِخِذ الَّشيَْطاَّن َويِِلًا ِمّ
﴿١١١﴾ 

“Allah pun melaknatnya, dan dia (setan) pun mengatakan: “Saya benar-benar akan 
mengambil dari hamba-hamba Engkau bagian yang sudah ditentukan (untuku;  dan 
aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-
angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga 
binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku 
perintahkan kepada mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka 
mengubahnya.” Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain 
Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” 

Dikisahkan, bahwa ada seorang santri dari seorang ulama, bernama ‘Abu 
Abdurrahman Hatim’ (yang) pernah belajar kepada gurunya -- Syaqiq Al-Balkhi -- 
seorang ulama tasawuf.  

Setelah menuntut ilmu selama beberapa tahun, gurunya bertanya kepadanya: 

“Berapa lama engkau telah berguru kepadaku?”.  

“Tiga puluh tahun,” jawab Hatim. 

“Selama itu, apa yang telah kau pelajari dariku,” tanya Syaqiq.  

“Delapan hal saja”, kata Hatim. 
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Sia-sia saja umurku bersamamu. Selama ini kau belajar hanya delapan hal 
saja,” ujar Syaqiq dengan gusar.  

Lalu, muridnya menimpali, “Tuan guru, memang aku tidak mendapatkan 
sesuatu selain itu, aku pun tidak ingin berdusta.”  

Akhirnya, gurunya pun minta penjelasan kepadanya ‘satu persatu dari 
delapan hal yang telah ia pelajari.’  

Di antara salah satu dari delapan hal tersebut, katanya, adalah: 
“Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, dan jadikanlah dia musuhmu. Aku jadikan 
setan sebagai musuhku. Aku lepaskan permusuhanku dengan makhluk yang lain.”  

Setelah mendapatkan penjelasan tentang kedelapan hal dari muridnya, Hatim, 
gurunya, Syaqiq merasa bangga mempunyai murid secerdas Hatim. 

Dari dialog antara guru dan murid di atas, bisa disimpulkan bahwa musuh 
umat manusia yang sesungguhnya adalah ‘setan’ – dalam berbagai manifestasinya. 
Sementara itu, makhluk lainnya, termasuk sesama manusia adalah bersaudara, 
berkawan dan harus saling menolong dalam kebaikan dan takwa. 

Seorang santri bernama Hatim bukan hanya sekadar membaca Al-Qur’an, 
akan tetapi ia ingin mencoba mengamalkan seluruh isi kandungan kitab suci Al-
Qur’an, dan salah satu isi ajarannya adalah, “menjadikan setan sebagai musuh.” 
Hatim telah mengetahui bahwa Allah telah memberikan belasan pernyataan-Nya 
dalam Al-Qur’an bahwa setan adalah musuh bebuyutan manusia. Akan tetapi, 
anehnya, saat ini, justru manusia menjadikan ‘setan’ – dalam berbagai 
manifestasinya -- sebagai teman. Hal ini disebabkan, karena manusia ‘bersedia’ 
mengikuti langkah-langkahnya, karena dorongan hawa nafsunya. Selaras dengan 
firman Allah yang menyatakan: 

ِن ُّنَقِيّْض ََلُ َشيَْطانًا َفُهَو ََلُ قَِرين   ـٰ  َوَمن َيْعُش َعن ِذْكِر الرَْْحَ

“Barangsiapa yang berpaling dari ajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al-Qur’an), 
kami adakan baginya setan (yang menyesatkan) menjadi teman yang selalu 
menyertainya.” (QS Az-Zukhruf/43: 36). 

Dan perlu diketahui serta diingat dengan sebaik-baiknya, khususnya bagi 
umat manusia, dan lebih khusus lagi bagi umat Islam, bahwa Allah Subhânahu Wa 
Ta’âlâ telah memberikan pernyataan dengan tegas di dalam Al-Qur’an bahwa 
“Setan”, sekali lagi ‘SETAN’, adalah musuh yang sesungguhnya. Oleh karena itu, 
jadikanlah mereka sebagai musuhmu dan janganlah menjadikan mereka sebagai 
temanmu, sahabat setiamu, apalagi ‘PEMIMPINMU’. 

Setelah kita mengetahui bahwa ‘setan’ sebagai musuh bebuyutan manusia, 
maka janganlah mereka kita jadikan sebagai teman kita, kapan pun dan di mana 
pun. Sebab, mereka akan selalu menyesatkan dan menjerumuskan manusia ke 
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lubang kesesatan dan penderitaan. Dan akhirnya, manusia tidak lagi bisa berharap 
untuk mendapatkan ‘surga’ dari Allah, karena ridhaNya.  

Ingatlah pesan Allah:  

ْكِر َبْعَد إِْذ َجاَءِن  َضّلَِِن َعِن اذِلّ
َ
نَساِّن َخُذوًل ۗ  ّلََقْد أ  َوََكَّن الَّشيَْطاُّن لِْْلِ

“Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur’an ketika Al-Qur’an itu 
telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.” (QS-
Al-Furqân/ 25: 29). 

Inilah tulisan ‘ringan’ yang – menurut hemat penulis – perlu menjadi bahan 
renungan. Karena, selamanya kita akan berhadapan dengan ‘setan’ yang tak hanya 
direpresentasikan oleh Iblis. Karena Iblis telah mendapatkan banyak pengikut, yang 
akan melanjutkan estafeta perjuangannya untuk menggoda umat manusia, dan 
‘mereka’ (pengikut Iblis, yang bisa berupa Jin dan/atau Manusia) itu akan selalu 
berupaya untuk menggoda diri kita dengan berbagai macam caranya, yang belum 
tentu kita kuat untuk menghadapinya. 

Oleh karena itu, waspadalah!  

Ibda’ bi nafsik! 
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