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DASAR PEMIKIRAN

Sebelum penulis menuliskan masalah jiwa dan batin manusia dibelenggu oleh iblis dan syaitan 
terlebih dahulu penulis memohon ampun kepada Allah SWT. Disini penulis mencoba untuk 
membuka tabir yang menutupi rahasia tentang jiwa dan batin manusia dibelenggu oleh iblis dan 
syaitan dari sudut struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA)

Ada beberapa ayat yang menjadi alat pembuka rahasia Allah tentang jiwa dan batin manusia 
dibelenggu oleh iblis dan syaitan yaitu ayat-ayat:

”Dan ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam, maka 
sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah 
Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turanan-turunannya sebagai pemimpin selain 
daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari 
Allah) bagi orang-orang yang zalim. (Al Kahfi : 18: 50)

”Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan 
kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan 
berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada 
yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka (Al Israa' : 17: 64)

"Iblis berkata: "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan 
dia Engkau ciptakan dari tanah." (Shaad: 38: 76)

"Dia (iblis) berkata: "Terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang Engkau muliakan atas 
diriku? Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya 
benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil."  (Al Israa' : 17: 62)

"Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh Ku; maka 
hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya." (Shaad : 38: 72)

"...Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada 
Maryam, dan roh dari-Nya...(An Nisaa' : 4: 171)

”Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh 
Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud (Al Hijr: 15: 29)

”Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh 
hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, (Qaaf : 50: 16)

”Dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada tiap- tiap jiwa petunjuk, akan
tetapi telah tetaplah perkataan dari padaKu: "Sesungguhnya akan Aku penuhi neraka jahannam 
itu dengan jin dan manusia bersama-sama." (As Sajdah: 32: 13)

”Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk mu apa yang di 
langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di 
antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan 
tanpa Kitab yang memberi penerangan. (Luqman : 31: 20)



Dalam usaha membuka tabir penutup rahasia Allah tentang jiwa dan batin manusia dibelenggu oleh 
iblis dan syaitan penulis mempergunakan dasar deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat 
atau struktur molekuler asam nukleat.

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese jiwa dan batin manusia dibelenggu oleh iblis dan syaitan karena
jiwa dan batin tidak dilindungi oleh roh Allah dilihat dari sudut dasar Deoxyribonucleic acid (DNA)

DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DNA)

DNA adalah tempat penyimpanan informasi genetik yang memiliki struktur rangkap yang
membentuk heliks ganda dan yang mengandung makromolekul polinukleotida yang tersusun
secara berulang dari polimer nukleotida. Nukleotida ini adalah terdiri dari folat, gula 5 karbon
dan salah satu dari basa nitrogen. Basa nitrogen adalah Guanin (G), Adenin(A), Cytocine(C)
dan Timin (T).
Guanin (G) adalah terdiri dari 5 buah atom karbon, 5 buah atom nitrogen, 1 buah atom
oksigen dan 5 buah atom hidrogen. Adenin(A) memiliki 5 buah atom karbon, 5 buah atom nitrogen 
dan 5 buah atom hidrogen. Cytocine (C) berisikan 4 buah atom karbon, 3 buah atom nitrogen,
1 buah atom oksigen dan 5 buah atom hidrogen. Timin (T) mengandung 5 buah atom karbon, 
2 buah atom nitrogen, 2 buah atom oksigen dan 6 buah atom hidrogen. Folat berisikan 1 buah atom 
fosfor, 4 buah atom oksigen dan 2 buah atom hidrogen. Adapun Gula 5 karbon memiliki 5 buah 
atom karbon, 2 buah atom oksigen dan 8 buah atom hidrogen.

MENGAPA ALLAH MENGANGGAP IBLIS DAN SYAITAN SEBAGAI PEMIMPIN, 
MUSUH ALLAH

Nah sekarang, kita masih berusaha memfokuskan pikiran untuk menggali dan membongkar rahasia 
yang tersimpan dibalik ayat: ”...Patutkah kamu mengambil dia (iblis dan syaitan) dan turanan-
turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku...(Al Kahfi : 18: 50) 

Nah, ternyata Allah telah mendeklarkan bahwa iblis dan syaitan adalah ”...pemimpin selain daripada-
Ku...(Al Kahfi : 18: 50)  

Mengapa Allah mendeklarkan iblis dan syaitan sebagai ”...pemimpin selain daripada...(Al Kahfi : 18: 
50)  Allah?

Jawabannya adalah

Tersimpan dibalik ayat: ”...kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang 
berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka...(Al 
Israa' : 17: 64) 

Sekarang terbongkarlah bahwa iblis dan syaitan adalah makhluk yang diciptakan dari api atau dari 
atom oksigen, yang telah dideklarkan oleh Allah, sebagai makhluk yang memiliki kekuatan dan 
kekuasaan ”...pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka 
pada harta...(Al Israa' : 17: 64)  

Jadi, iblis dan syaitan bukan makhluk yang suka membisikkan kepada pikiran manusia dan tinggal 
di tempat-tempat yang gelap dan di tempat pembuangan air, melainkan iblis dan syaitan adalah 
makhluk yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, baik kedudukan ataupun keuangan.



Dimana Allah menganggap bahwa iblis dan syaitan adalah ”...sebagai pemimpin selain daripada-Ku...
(Al Kahfi : 18: 50) 

JIWA DAN BATIN MANUSIA MUDAH DIBELENGGU OLEH IBLIS DAN SYAITAN

Sekarang, kita bongkar rahasia dibalik ayat: "Dia (iblis) berkata: "Terangkanlah kepadaku inikah 
orangnya yang Engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku 
sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya...(Al Israa' : 17: 62) 

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah

Apa yang disesatkan oleh iblis dan syaitan yang ada dalam tubuh manusia?

Jawabannya adalah

Tersembunyi dibalik ayat: ”...kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada tiap- tiap 
jiwa petunjuk...(As Sajdah: 32: 13) 

Nah disini Allah mendeklarkan: ”...tiap- tiap jiwa petunjuk...(As Sajdah: 32: 13)  artinya, jiwa atau 
nafsi dihubungkan dengan petunjuk atau dengan kata lain, jiwa adalah pikiran, karena pikiran 
manusia yang bisa diberi petunjuk.

Begitu juga kita bongkar rahasia dibalik ayat: ”...Allah...menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir 
dan batin...(Luqman : 31: 20) 

Nah, disini Allah menyatakan: ”...nikmat-Nya lahir dan batin...(Luqman : 31: 20) artinya, nikmat yang
dirasakan oleh tubuh ”...lahir...”  yang nampak pada tubuh manusia dan nikmat yang dirasakan oleh 
”...batin...”  atau pikiran manusia.

JIWA DAN BATIN MANUSIA MUDAH DIBELENGGU OLEH IBLIS DAN SYAITAN

Sekarang, menurut Allah ”...tiap- tiap jiwa petunjuk...(As Sajdah: 32: 13) dan ”...batin...(Luqman : 31: 
20)  dihubungkan dengan pikiran manusia.

Jadi pikiran manusia, yang bisa dengan mudah dibelenggu oleh iblis dan syaitan. Dimana iblis dan 
syaitan telah menyatakan: ”...jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya 
benar-benar akan aku sesatkan keturunannya...(Al Israa' : 17: 62) 

Sekarang terbongkarlah sudah, iblis dan syaitan yang menjadi saingan dan musuh Allah telah 
mendeklarkan bahwa manusia melalui pikirannya akan disesatkan.

ROH ALLAH YANG DITIUPKAN KEDALAM TUBUH MANUSIA TIDAK BISA 
DISESATKAN OLEH IBLIS DAN SYAITAN

Nah sekarang, terbukalah rahasia yang terkandung dalam ayat: ”...Kutiupkan kepadanya roh Ku; 
maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya." (Shaad : 38: 72) 

Jadi, hanya ”...roh Ku...” yang tidak bisa disesatkan oleh iblis dan syaitan, karena ”...roh Ku...” 
menunjukkan kepada Allah dan akan kembali kepada Allah.



KESIMPULAN
 
Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia yang tersimpan dibalik 
ayat: ”...Patutkah kamu mengambil dia (iblis dan syaitan) dan turanan-turunannya sebagai pemimpin 
selain daripada-Ku...(Al Kahfi : 18: 50) 

Nah, ternyata Allah telah mendeklarkan bahwa iblis dan syaitan adalah ”...pemimpin selain daripada-
Ku...(Al Kahfi : 18: 50)  

Mengapa Allah mendeklarkan iblis dan syaitan sebagai ”...pemimpin selain daripada...(Al Kahfi : 18: 
50)  Allah?

Jawabannya adalah

Tersimpan dibalik ayat: ”...kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang 
berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka...(Al 
Israa' : 17: 64) 

Sekarang terbongkarlah bahwa iblis dan syaitan adalah makhluk yang diciptakan dari api atau dari 
atom oksigen, yang telah dideklarkan oleh Allah, sebagai makhluk yang memiliki kekuatan dan 
kekuasaan ”...pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka 
pada harta...(Al Israa' : 17: 64)  

Jadi, iblis dan syaitan bukan makhluk yang suka membisikkan kepada pikiran manusia dan tinggal 
di tempat-tempat yang gelap dan di tempat pembuangan air, melainkan iblis dan syaitan adalah 
makhluk yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, baik kedudukan ataupun keuangan.

Dimana Allah menganggap bahwa iblis dan syaitan adalah ”...sebagai pemimpin selain daripada-Ku...
(Al Kahfi : 18: 50) 

Sekarang, kita bongkar rahasia dibalik ayat: "Dia (iblis) berkata: "Terangkanlah kepadaku inikah 
orangnya yang Engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku 
sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya...(Al Israa' : 17: 62) 

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah

Apa yang disesatkan oleh iblis dan syaitan yang ada dalam tubuh manusia?

Jawabannya adalah

Tersembunyi dibalik ayat: ”...kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada tiap- tiap 
jiwa petunjuk...(As Sajdah: 32: 13) 

Nah disini Allah mendeklarkan: ”...tiap- tiap jiwa petunjuk...(As Sajdah: 32: 13)  artinya, jiwa atau 
nafsi dihubungkan dengan petunjuk atau dengan kata lain, jiwa adalah pikiran, karena pikiran 
manusia yang bisa diberi petunjuk.

Begitu juga kita bongkar rahasia dibalik ayat: ”...Allah...menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir 
dan batin...(Luqman : 31: 20) 

Nah, disini Allah menyatakan: ”...nikmat-Nya lahir dan batin...(Luqman : 31: 20) artinya, nikmat yang
dirasakan oleh tubuh ”...lahir...”  yang nampak pada tubuh manusia dan nikmat yang dirasakan oleh 



”...batin...”  atau pikiran manusia.

Sekarang, menurut Allah ”...tiap- tiap jiwa petunjuk...(As Sajdah: 32: 13) dan ”...batin...(Luqman : 31: 
20)  dihubungkan dengan pikiran manusia.

Jadi pikiran manusia, yang bisa dengan mudah dibelenggu oleh iblis dan syaitan. Dimana iblis dan 
syaitan telah menyatakan: ”...jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya 
benar-benar akan aku sesatkan keturunannya...(Al Israa' : 17: 62) 

Sekarang terbongkarlah sudah, iblis dan syaitan yang menjadi saingan dan musuh Allah telah 
mendeklarkan bahwa manusia melalui pikirannya akan disesatkan.

Nah sekarang, terbukalah rahasia yang terkandung dalam ayat: ”...Kutiupkan kepadanya roh Ku; 
maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya." (Shaad : 38: 72) 

Jadi, hanya ”...roh Ku...” yang tidak bisa disesatkan oleh iblis dan syaitan, karena ”...roh Ku...” 
menunjukkan kepada Allah dan akan kembali kepada Allah.
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