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Mayat bayi dibuang di dalam longkang. 

 

Sejak akhir-akhir ini, isu pembuangan bayi yang semakin hari semakin banyak dilaporkan di dada 

akhbar dan paling menyayat hati terdapat bayi yang tidak berdosa bukan saja dibuang, malah 

dibakar.  

Perbuatan ini adalah satu jenayah yang amat zalim dan keji serta lebih hina daripada haiwan. 

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, “Tidak sempurna iman salah seorang antara kalian 

sehingga dia menyintai saudaranya sepertimana dia menyintai dirinya sendiri.” 

Dalam hadis ini, umat Islam diperintahkan agar mengasihi seorang Islam yang lain seperti dia 

mengasihi diri sendiri. Apatah lagi mengasihi anak yang merupakan darah daging sendiri.  

Jika seseorang itu mengasihi darah dagingnya seperti dia mengasihi diri sendiri, mana mungkin 

dia sanggup membiarkan bayinya mati kelaparan atau dibiarkan mati di tepi jalan atau dalam 

longkang. 

Nyawa itu anugerah Allah SWT yang diamanahkan kepada manusia justeru, seorang manusia tidak 

berhak untuk mengambil nyawa manusia yang lain, lebih-lebih lagi nyawa bayi yang tidak 

berdosa. 



Statistik yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia menunjukkan lebih 100 orang bayi dibuang 

setiap tahun di negara ini.  

Kebanyakan bayi itu dibuang dalam timbunan sampah dengan 60 peratus daripadanya mungkin 

sudah tidak bernyawa lagi apabila ditemukan kerana disumbat ke dalam lubang tandas, dibuang 

ke dalam longkang atau terbakar sehingga tidak dapat dikenali.  

Walau bagaimanapun, ada juga yang bernasib baik dan diselamatkan serta beroleh peluang untuk 

hidup. 

Betapa tidak berhati perut si ibu yang sanggup membuang anaknya sendiri sedangkan ada pilihan 

untuk menyerahkan bayi mereka sebagai anak angkat.  

Ada pertubuhan bukan kerajaan yang bersedia membantu remaja perempuan yang mengandung 

sebagai usaha membantu mengurangkan kes pembuangan bayi. 

Orphan Care Foundation di Petaling Jaya bekerjasama erat dengan Kementerian Pembangunan 

Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah mengendalikan tiga pusat perlindungan bayi dan 

menawarkan pelbagai perkhidmatan termasuk kaunseling dan mengatur keluarga angkat. 

Penempatan bayi di tempat perlindungan itu membolehkan bayi yang dilahirkan, dijaga dan dapat 

diserahkan kepada keluarga angkat yang sesuai.  

Penyediaan tempat ini bertujuan menyelesaikan masalah sosial yang berat, seperti pembuangan 

bayi yang seterusnya boleh mengakibatkan pembunuhan. 

Tempat seperti ini sebenarnya tidak perlu diwujudkan sekiranya kita mempunyai masyarakat yang 

bertanggungjawab.  

Sebagai umat Islam, kita sepatutnya bersama-sama mencari penyelesaian terhadap masalah ini 

dengan memberi didikan agama yang sempurna kepada anak-anak agar mereka tidak terjebak 

dalam gejala seks luar nikah. 



 

Mayat bayi yang ditemukan di dalam tong sampah. 


