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Jenayah siber menjadi ancaman baharu dunia Islam. 

 

 

Media sosial menyediakan ruang untuk kita bersosial secara maya. Malangnya, ruang ini 

disalahgunakan oleh segelintir pihak sebagai platform menyebarkan fitnah, melakukan sabotaj, 

melemparkan penghinaan dan menjatuhkan maruah individu-individu yang lain.  

Lebih memburukkan keadaan, jenayah siber seperti perbuatan mengancam, memalukan atau 

memuat naik komen, gambar atau video yang tidak senonoh melalui sistem pesanan ringkas, 

e-mel, laman sesawang dan jaringan sosial lain kini menjadi satu ancaman baharu terhadap 

umat Islam.  



Perbuatan ini ternyata jauh terpesong dari ajaran Islam yang melarang kita mencari dan 

mendedahkan keaiban orang lain.  

Firman Allah SWT dalam surah al-Hujurat ayat 12 yang mafhumnya secara jelas melarang 

manusia agar tidak bersangka buruk, mengintip, mencari kesalahan dan keaiban orang lain, 

termasuk memalukan dan menjatuhkan maruah seseorang dalam laman sosial atau mana-mana 

medium dalam talian yang lain.  

Kajian yang dijalankan oleh firma penyelidikan teknologi, Comparitech mendapati bahawa 

jumlah kes jenayah siber di seluruh dunia pada tahun 2018 mencatatkan peningkatan dengan 

India menduduki tangga teratas, diikuti oleh Brazil dan Amerika Syarikat.  

Malaysia pula menduduki tangga keenam, sekali gus menjadikan negara ini mempunyai rekod 

jenayah siber yang paling buruk di Asia Tenggara. 

Pada Mei 2019, seorang remaja berusia 16 tahun di Batu Kawa, Kuching, Sarawak mengambil 

keputusan untuk menamatkan nyawanya bagi ‘merealisasikan’ pilihan netizen yang mengundi 

untuk dia membunuh diri melalui undian yang dibuat dalam laman sosial miliknya.  

Insiden itu amat menyedihkan kerana menyebabkan golongan muda hari ini kelihatan begitu 

mudah terpengaruh dengan media sosial sehingga sanggup meragut nyawa sendiri.  

Perbuatan itu adalah bercanggah dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 195 yang 

bermaksud; “Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya 

kebinasaan.”  

Berdasarkan ayat al-Quran tersebut, kita adalah dilarang melakukan perbuatan yang 

membinasakan diri sendiri termasuk membunuh diri bagi mencari jalan keluar dari masalah 

yang dihadapi. Perbuatan itu merupakan salah satu dosa besar dan dimurkai Allah. 



Selain itu, isu ‘penunggang agama’ semakin hangat diperkatakan dalam media sosial ketika ini. 

Golongan terbabit menggunakan imej Islam untuk meraih publisiti. 

Kegiatan mereka menimbulkan ancaman terhadap Islam apabila bahan-bahan yang dikongsi 

tidak berlandaskan sumber-sumber yang sahih seperti nas al-Quran dan hadis.  

Lebih memburukkan keadaan, netizen turut menyebarkan maklumat yang diterima tanpa 

mengkaji sama ada kandungannya benar atau sebaliknya. 

Islam bukan agama yang menolak kemajuan teknologi, namun kemudahan yang ada tidak 

sepatutnya disalahgunakan untuk perbuatan yang melanggar hukum syarak. 

Slogan ‘dunia tanpa sempadan’ dan ‘segalanya di hujung jari’ bukanlah lesen mutlak kepada 

kebebasan individu, tetapi mesti digariskan menurut panduan dan etika yang perlu dipatuhi 

oleh setiap umat Islam. 

  

Dalam Al-Quran Allah menegaskan 

larangan kepada manusia agar tidak 

bersangka buruk, mengintip, 

mencari-cari kesalahan dan keaiban 

orang lain. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


