
 جباتن مفتى نكري فهع
 قوله تعالى:

 

اته السالم ر عليكم ورحمة هللا و  

Soalan : 

Hukum hasil pendapatan ahli politik yang lompat parti ? 

  

 

اته ر  وعليكم السالم ورحمة هللا و

Jawapan : 

Pilihanraya adalah suatu proses pemilihan pemimpin-pimpinan yang akan membentuk sesebuah 

pemerintahan sama ada daerah atau negara. Tradisi memilih dan mengganti pemimpin hanyalah 

melalui kutipan suara majoriti atau pilihanraya sama ada diperingkat negeri mahupun Parlimen. 

Di sisi syarak, pilihanraya merupakan suatu bentuk akad wakalah (perwakilan). Penyempurnaan 

aqad wakalah mesti memenuhi rukun-rukunnya, iaitu ; 

1. Ijab dan qabul 

2. Muwakkil – pihak yang mewakilkan 

3. Wakil – pihak yang mewakili 

4. Perkara yang diwakilkan 

5. Bentuk redaksi akad perwakilannya (sigaht tawkil) 

Bagi menjawab persoalan yang diajukan, Muzakarah yang bersidang pada 17.10.2010 di sebuah 

Hotel di Ipoh, menyatakan bahawa Islam adalah agama yang sempurna (syumul). Jika persoalan 

yang sekecil masuk dan keluar tandas pun mempunyai adab dan nilai pahala dan dosa tidak 



mungkin persoalan besar seperti ADUN lompat parti, pecah amanah tentang janji kepada 

pengundi, kepada pekerja dan pemimpin parti yang telah berhabis-habisan berjuang semasa 

kempen pilihanraya tidak ada hukumnya dalam Islam. Ini kerana pemimpin yang telah dipilih 

adalah terikat dengan tanggungjawab dan amanah yang perlu dipikul sepanjang tempoh 

jawatannya. Pecah amanah adalah merupakaan sifat orang-orang munafik yang dibenci oleh 

Allah SWT. 

Jika seseorang ADUN atau ahli parlimen yang lompat parti tersebut masih terus menjalankan 

amanah kepada rakyat maka pendapatannya adalah harus dan sah. 

Ini kerana hasil pendapatannya adalah daripada kerajaan dan amanah kerajaan kepada wakil-

wakil rakyat dengan memberikan peruntukkan kepada rakyat yang menyebabkannya menang 

dalam pilihanraya. Hasil kerajaan yang diberi kepada rakyat adalah tidak memilih sama ada 

menyokong dan membangkang (pembangkang) kerajaan. Justeru itu jika wakil rakyat tersebut 

tetap berkhidmat untuk rakyatnya tanpa mengira parti sekalipun maka hukumnya adalah harus. 

Walaubagaimanapun mungkin dari sudut kejujuran rakan-rakan dan akur janji parti yang 

terdahulu telah menyebabkan wakil rakyat tersebut dipandang rendah oleh masyarakat dari segi 

akhlaknya.     

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Anfal : ayat : 27 ; 
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َ
 أ
ْ
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ْ
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َ
 
ْ
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Maksudnya : “Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu khianat kepada Allah dan 

Rasul dan jangan khianat pula kepada amanat yag dipertaruhkan kepada kamu sedang kamu 

mengetahui.” 

 

Rujukan : 

1- Terjemahan al-Quran. 


