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Dalam era kepesatan perkembangan teknologi ketika ini, banyak aplikasi pintar yang boleh 
membawa kepada gejala keruntuhan akhlak. Ramai generasi muda yang terjebak lalu 
memuat turun aplikasi tersebut semata-mata untuk mengikut trend. 

Beberapa bulan lalu, Malaysia digemparkan dengan aplikasi Sugarbook yang menawarkan 
perkhidmatan sugar daddy. Pelajar-pelajar institut pengajian tinggi (IPT) yang beragama 
Islam didakwa antara golongan yang terlibat menggunakan aplikasi tersebut.  

Ini adalah satu perkembangan yang amat menyedihkan dan mencemarkan nama baik 
agama Islam itu sendiri. 

 

Gambar hiasan 

Seperti dilaporkan oleh sebuah akhbar tempatan, Presiden Majlis Perundingan Pelajar 
Kebangsaan, Muhammad Amir Asyraf Mohd Sabri berkata, statistik menunjukkan seramai 
12,705 pelajar IPT berdaftar dengan aplikasi Sugarbook untuk mencari sugar daddy.  

Seterusnya, Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Dr Luqman Abdullah membuat keputusan 
meletakkan hukum haram bagi penggunaan aplikasi Sugarbook dan aplikasi-aplikasi yang 
berkaitan yang boleh mendorong kepada berlakunya zina. 

Antara faktor yang menyebabkan masalah ini berlaku adalah kerana pelajar-pelajar 
terutamanya wanita dijanjikan intan dan permata jika dapat memenuhi kemahuan mereka.  



Sebagai pelajar, tidak dinafikan mereka memerlukan wang yang mencukupi tetapi ini 
adalah langkah yang tidak sepatutnya terlintas dalam fikiran mereka yang beragama Islam.  

Dalam al-Quran sendiri dinyatakan kepentingan menjaga maruah diri. Allah SWT 
berfirman dalam surah an-Nur ayat 30 hingga 31 yang bermaksud, “Katakanlah (wahai 
Muhammad) kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan 
mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka. Yang 
demikian itu lebih suci bagi mereka; sesungguhnya Allah Amat Mendalam 
PengetahuanNya tentang apa yang mereka kerjakan.” 

Aplikasi-aplikasi dan media sosial yang semakin bertambah variasi ini disalahgunakan 
untuk mencari keseronokan. Ini kerana mereka berkenalan hanya untuk bermain-main, 
bertukar-tukar pasangan dan sebagainya.  

Pakar Psikologi dan Dekan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, Prof Madya Dr Mariani 
Mohd Nor menyatakan, aplikasi seperti WhatsApp boleh menjadi platform untuk pasangan 
muda meluahkan perasaan marah apabila berhadapan konflik rumah tangga.  

Situasi ini dikatakan sebagai antara faktor yang menyumbang kepada peningkatan kes 
perceraian di Malaysia. 

Tambahan pula, statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Kelahiran 
menunjukkan seramai 25,567 anak tidak sah taraf telah didaftarkan sejak 2019 sehingga 
Januari 2020 termasuk bagi perkahwinan yang tidak mencukupi enam bulan. 

Ini juga sesuatu yang amat membimbangkan terutamanya dari segi nasab anak tersebut 
serta kedudukan mereka dalam masyarakat yang mudah memandang serong 
terhada[ golongan ini.  

Lebih memburukkan keadaan, ada ibu yang sanggup membuang anak sendiri atau 
menggugurkan janin yang masih dalam kandungan mereka. 

Maka, apakah yang akan terjadi pada generasi akan datang? Adakah sistem pembelajaran 
di IPT gagal melahirkan pelajar yang terpelajar dan berakhlak? 

Status lepasan sekolah atau graduan universiti bukanlah tiket untuk bebas melakukan 
semua perkara. Oleh itu, media sosial perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 

Aplikasi-aplikasi yang tidak baik seperti Sugarbook perlu disekat demi menjaga 
kemaslahatan negara dan agama kita.  

Masyarakat perlu memainkan peranan dalam membuat aduan kepada pihak berkuasa 
seperti Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) untuk mengambil 
tindakan sewajarnya terhadap mereka yang mencipta aplikasi-aplikasi berkenaan. 

Langkah itu selaras dengan maksud hadis Rasulullah SAW, “Barangsiapa antara kamu 
yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila dia 
tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila dia tidak mampu lagi, maka dengan 
hatinya. Sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman.” [Riwayat Muslim (78)]. 


