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Abstrak
Kertas ini menyingkap tentang kepentingan dan kedudukan ketua negara mengikut perspektif Islam. Keunikan
dan kelainannya dari sistem bukan Islam perlu diketahui dengan jelas agar ketua negara atau pemimpin
tertinggi tidak melakukan sebarang tindakan yang bercanggah dengan ajaran Islam yang mulia. Secara
khususnya ia akan menerangkan tentang: keterikatan ketua negara dalam bidang kuasa, kuasanya dalam
urusan luar negara, perlindungan dan keistimewaannya di dalam dan di luar negara, corak sambutan
terhadapnya, kekebalan ketua negara terhadap sebarang kuasa asing, kekebalan peribadi, kekebalan tempat
tinggal, keistimewaan dalam memiliki harta dan kelangsungan perlindungan-perlindungan ini. Ia turut
membincangkan tentang implikasi hilangnya sifat sebagai ketua negara, dan situasi di mana ketua negara
hanya berhak mendapat separuh perlindungan serta asas-asas perlindungan terhadap ketua negara.Kajian ini
adalahlah Kajian Perpustakaan di mana ia menggunakan Metod Pengumpulan dan Analisis Data dengan
disokong oleh instrument lain seperti Pemerhatian dan Temubual.

1.

Pendahuluan

Ketua Negara adalah satu jawatan yang paling utama di dalam sesebuah negara. Kedudukan
dan segala isu yang berkaitan dengannya sentiasa menjadi tumpuan perhatian rakyat baik
secara sepontan ataupun secara bersungguh-sungguh.Bermula dari isu perlantikannya
sehinggalah ke isu pemecatannya. Ini kerana jawatan ketua negara adalah milik rakyat dan
amanah dari Allah azza wajalla sekalipun ia bergelar zillullah fi al ardh (payung Allah di
bumi).Sebarang perkara yang dilakukan akan dinilai oleh rakyat dan dipersoalkan oleh Allah
subhanahu wataala sama ada ianya kecil ataupun besar. Sesaorang yang mampu, bolehlah
dilantik dan berterusan menjalankan amanah ini. Namun orang yang dilantik itu apabila
hilang kelayakan atau terlalu banyak kontraversi tentangnya hendaklah mengundur diri atau
dilucutkan jawatannya. Sesuai dengan kedudukannya yang utama maka ketua negara layak
mempunyai keistimewaan-keistimewaan tertentu sebagai memudahkan ia menjalankan
tugasnya sama ada di dalam ataupun di luar negara. Adakalanya ia mendapat sepenuh
perlindungan dan adakalanya ia mendapat separuh perlindungan sahaja. Namun apabila ia
tidak menjawat lagi jawatan tersebut maka segala keistimewaan itu hendaklah dilepaskan
dan dipulangkan kepada negara. Rakyat juga hendaklah diberi ruang dan peluang yang
cukup untuk menyuarakan pandangan mereka terhadap ketua negara ataupun pemerintah
dalam sesuatu perkara, apabila difikirkan munasabah dan lebih bermaslahah sesuai dengan
prinsip kebebasan yang mereka miliki dan selari dengan syariat Islam yang suci.
2.

Konsep Ketua Negara Dalam Islam

2.1

Pengenalan

Ketua Negara merupakan orang yang mengetuai kerajaan dan bertanggungjawab
menggerakkan sesebuah kerajaan. Ia hendaklah dipilih dan dilantik oleh rakyat atau wakil
mereka bagi menjalankan tanggungjawab atau amanah dari Allah subhanahu wata`ala.
Dalam tradisi pemerintahan Islam Ketua Negara dikenali dengan beberapa panggilan seperti:
khalifah, imam, malik, amir, sultan, wali, dan rais pada masa kini. Ketua negara hendaklah
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menguruskan negara berdasarkan perintah Allah dan RasulNya, di samping mengamalkan
dasar terbuka dan bersedia untuk diteguri oleh rakyat samaada secara langsung atau melalui
majlis-majlis perwakilan mereka.Ketua negara tidak memiliki kekebalan yang mutlak dan
jawatan mereka adalah bersifat sementara (kontrak). Ia perlu melepaskannya apabila diminta
atau perlu berbuat demikan.Dalam sistem dunia pada hari ini kebanyakan negara telah
mengagihkan bidang kuasa ketua negara kepada presiden dan perdana menteri mengikut
peruntukan-peruntukan tertentu, bagi melancarkan pentadbiran negara dan supaya lebih
telus. Namun ada negara-negara tertentu yang masih mengekalkan kuasa tertinggi kepada
raja atau presiden seperti Brunei dan Arab Saudi. Walaubagaimanapun bidang kuasa mereka
telah diagihkan kepada beberapa majlis atau badan-badan yang lain seperti majlis presiden,
majlis perwakilan rakyat dan seumpamanya sekalipun presiden atau sultan dengan perdana
menteri adalah orang yang sama.
2.2

Kewajipan Melantik Ketua Negara

Kewujudan ketua negara adalah satu dari dua perkara yang sangat penting. Imam Ghazali
menyatakan:
.( وﻣﺎ ﻻ ﺣﺎرس ﻟﻪ ﻓﻀﺎﺋﻊ، وﻣﺎﻻ أﺻﻞ ﻟﻪ ﻓﻤﻬﺪوم، واﻟﺴﻠﻄﺎن ﺣﺎرس،)اﻟﺪﻳﻦ أﺻﻞ
Maksudnya: Agama adalah sumber, dan sultan itu adalah penjaganya.Perkara yang tidak ada
sumbernya akan runtuh dan sesuatu yang tiada penjaganya akan lenyap.( Al Ghazali).
Dalil-dalil samada dari Al Quran atau Hadith yang menunjukkan kewajipan
melantik ketua negara adalah terlalu banyak,malah begitu masyhur dan jelas sekali.
Tambahan pula ia begitu secucuk sekali dengan dalil-dalil aqliyyah sehingga ada ulama yang
mengatakan telah berlaku ijma` dalam perkara tersebut. Imam Ibnu Khaldun menyatakan;

 ﻷن أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻨﺪ وﻓﺎﺗﻪ،" ﻧﺼﺐ اﻹﻣﺎم ﻗﺪ ﻋﺮف وﺟﻮدﻩ ﰲ اﻟﺸﺮع ﺑﺈﲨﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ
 وﱂ ﺗﱰك اﻟﻨﺎس ﻓﻮﺿﻰ، وﻛﺬا ﰲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﻚ،  وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﰲ أﻣﻮرﻫﻢ،ﺑﺎدروا إﱃ ﺑﻴﻌﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ
". واﺳﺘﻘﺮ ﻟﻚ أﲨﺎﻋﺎ داﻻ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﻧﺼﺐ اﻹﻣﺎم، ﰲ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﺼﺎر
Maksudnya;
Perlantikan Imam (ketua negara) sesungguhnya sudah diketahui kewajipannya
pada syara` melalui ijma` para sahabat dan tabi`in kerana sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w.,
sebaik sahaja baginda wafat, telah segera melantik Abu Bakar r.a.sebagai pengganti dan
menyerahkan tanggungjawab urusan mereka kepada beliau. Demikianlah keadaannya pada
setiap zaman selepas dari itu. Manusia tidak pernah ditinggalkan dalam keadaan kucar-kacir
pada mana-mana zaman pun malah telah berlakulah ijma` pada kewajipan melantik ketua
negara.
Oleh itu pandangan dan amalan puak Khawarij atau Faudhawiyyah (nihilist dan
anarchist) yang tidak mewajibkan perlantikan khalifah bukanlah dari ajaran atau amalan
Islam selama ini.
2.3

Ciri-ciri Ketua Negara

Secara prinsipnnya, ketua negara yang dilantik hendaklah dengan cara mendapat bai`ah dari
rakyat bukan dengan melantik diri sendiri atau secara diktator ataupun secara monarki
mutlak.
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Majlis syura akan memuktamadkan pemilihan ketua negara.Pemimpin negara sebolehbolehnya hendaklah terdiri dari orang yang terbaik, kuat dan paling mampu menjalankan
tanggungjawab tugas tersebut. Abu Zar al Ghifari r.a. pernah ditolak oleh Rasulullah s.a.w.
dari dilantik menjadi pemimpin semasa beliau menawarkan dirinya kerana dikatakan dia
lemah.
Selain dari syarat-syarat utama yang perlu dipenuhi seperti beragama Islam,baligh,
berilmu yang perlu dipenuhi, terdapat juga syarat-syarat yang berbentuk ‘back up’ atau nilai
tambah kepada pemimpin itu sendiri seperti ia dari golongan yang berpengaruh seperti
Quraish dan mempunyai personaliti dan ketrampilan hebat secara semula jadi.
Ketua negara hendaklah sentiasa menjalankan tugas dengan baik , membuat peningkatan
diri, bermuhasabah dan menerima teguran rakyat , alim ulama dan para cendiakawan.Syaratsyarat tambahan yang lain, yang selari dengan maqasid dan prinsip syara`boleh dikenakan
dalam perlantikannya jika munasabah dan diperlukan.
2.4

Kewajipan Ketua Negara Terhadap Rakyat.

Al Mawardi telah menyenaraikan sepuluh kewajipan ketua Negara dalam pemerintahannya,
dan secara ringkasnya adalah seperti berikut;
i ) Menjaga agama dan mengetuainya.
ii ) Memelihara suasana atau arus perdana ummah agar sentiasa berkeadaan baik.
iii ) Menguatkuasakan hukuman secara adil.
iv ) Menegakkan hukuman hudud.
v ) Menjaga pertahanan dan keselamatan negara.
vi ) Menentang musuh Islam.
vii ) Mengutip zakat,cukai dan harta rampasan perang.
viii ) Mengagihkan harta baitul mal kepada yang memerlukan.
ix ) Melantik pegawai secara mencukupi bagi memikul amanah dan melaksanakan
tanggungjawab.
x ) Menyelia pelaksanaan tanggungjawab pemerintah dan mengenalpasti serta
menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Kesemua ini hendaklah berasaskan kepada syariah secara syumul dan berterusan,
dengan penuh berhikmah serta membawa kepada peningkatan taraf hidup rakyat yang
sebenarnya.
3.

Keterikatan Ketua Negara Dalam Bidang Kuasa

Ketua Negara bukanlah pemerintah yang mutlak atau boleh nemerintah sesuka hatinya. Ia
terikat dengan syariah sam ada dalam urusan agama maupun dalam urusan keduniaan.
Implikasi pelanggarannya terhadap syariah boleh membuat perintahnya terbatal dan
berhadapan dipecat dari jawatannya.Muhammad Abdul Qadir menyenaraikan tiga perkara
yang ketua Negara terikat dengannya iaitu;
i ) Syura
ii) Tanggungjawab langsung ke atas rakyat.
iii) Mandat dan keredaan dari rakyat.
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Abu Bakar as Siddiq r.a. penah menjelaskan perkara ini dalam khutbah beliau
sebaik saja beliau dilantik menjadi khalifah;

 ) أﻃﻴﻌﻮﱐ ﻣﺎ أﻃﻌﺖ،  وإن أﺳﺎت ﻓﻘﻮﻣﻮﱐ، ﻓﺈن أﺣﺴﻨﺖ ﻓﺄﻋﻴﻨﻮﱐ،"ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس! ﻗﺪ وﻟﻴﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ وﻟﺴﺖ ﲞﲑﻛﻢ
". ﻓﺈن ﻋﺼﻴﺖ ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﻓﻼ ﻃﺎﻋﺔ ﱄ ﻋﻠﻴﻜﻢ،ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ
Maksudnya;
Wahai manusia sesungguhnya aku dilantik ke atas kamu.Sedangkan aku bukanlah orang yang
terbaik di kalangan kamu. Maka sekiranya aku berbuat baik bantulah aku dan jika aku
berbuat buruk betulkan daku.Taatilah aku selagi aku mentaati Allah dan rasulnya. Sekiranya
aku menderhakai Allah dan Rasulnya maka tiada lagi kewajipan mentaatiku ke atas kamu.
Al Qaradhawi menyatakan tidak diterima solat seorang imam yang dibenci oleh
makmumnya sambil menaqalkan beberapa hadith sohih yang bermaksud;
Ada tiga orang yang pahla solatnya tidak naik meskipun sedikit, di atas kepala
(maksudnya ini adalah kiasan bahawa solat mereka tidak dapat diterima oleh Allah dan tidak
dapat pahala): Yang pertama adalah solat sesaorang yang mengimami solat sedangkan
makmumnya membencinya,yang kedua adalah seorang perempuan yang melalui malamnya
dalam keadaan suaminya marah kepadanya, dan yang ketiga solat dua orang saudara yang
saling bertengkar.
( Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas r.a.).
Jika dalam kepimpinan yang kecil seperti ini pendapat makmum memiliki peranan
yang tersendiri, apalagi dalam kepimpinan yang rangkumannya lebih besar. Iaitu kepimpinan
umat yang membawahi pelbagai persoalan hidup, samada yang berkakitan dengan agama
ataupun dunia.
Rasulullah juga bersabda;

 وﺷﺮار أﺋﻤﺘﻜﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻐﻀﻮ�ﻢ وﻳﺒﻐﻀﻮﻧﻜﻢ، "ﺧﻴﺎر أﺋﻤﺘﻜﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﲢﺒﻮ�ﻢ وﳛﺒﻮﻧﻜﻢ وﺗﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻳﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻜﻢ
(." )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ.وﺗﻠﻌﻨﻮ�ﻢ وﻳﻠﻌﻨﻮﻧﻜﻢ
Maksudnya;
Sebaik- baik pemimpin kamu adalah mereka yang kamu mencintai mereka, dan
mereka mencintai kamu serta kamu mendoakan mereka dan mereka mendoa kamu.Dan
seburuk-buruk pemimpin kamu ialah orang yang kamu membenci mereka dan mereka
membenci kamu.
4.

HAK KETUA NEGARA KE ATAS RAKYAT.

Kewajipan utama rakyat ke atas ketua negara ialah mentaatinya dengan sepenuhnya
sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w.;

(. ) ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺎدة ااﻟﺼﺎﻣﺖ ﰲ ﻣﻮﻃﺄ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ.""اﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﻌﺴﺮ واﻟﻴﺴﺮ واﳌﻨﺸﻂ واﳌﻜﺮﻩ
Maksudnya;
Dengar dan patuhlah (samada) ketika susah maupun senang atau ketika suka maupun
duka.
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Saidina Umar juga berkata;
". وﻻ ﲨﺎﻋﺔ ﺑﺪون رﺋﺎﺳﺔ، "ﻻ إﺳﻼم ﺑﺪون ﲨﺎﻋﺔ
Maksudnya;
Tiada Islam tanpa jamaah dan tiada jamaah tanpa ketua.
Ketaatan di sini adalah ketaatan tiga serangkai iaitu ketaatan kepada Allah,Rasul dan
pemerintah) yang bertunjangkan keimanan keikhlasan dan akhlak yang mulia, melebihi
maksud perkataan `allegiance’ atau `loyaliti’ dalam perlembagaan Inggeris itu sendiri.
Sebab itu ketaatan dalam Islam bukan setakat mengikuti, tetapi menjangkaui lebih dari itu
iaitu memberi nasihat dan membantu pemimpin apabila diperlukan seperti ketika berhadapan
dengan pemberontakan yang tidak sah.
Sabda Rasulullah saw.
". ﳌﻦ؟ ﻗﺎل ﻪﻠﻟ وﻟﻜﺘﺎﺑﻪ وﻟﺮﺳﻮﻟﻪ وﻷﺋﻤﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻋﺎﻣﺘﻬﻢ:  ﻗﻠﻨﺎ: "ﺪﻳﻦ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ

.رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ أﰊ رﻗﻴﺔ ﲤﻴﻢ ﺑﻦ أوس اﻟﺪاري رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ

Maksudnya;
Agama
itu
nasihat(
tiga
kali).
Bagi
siapa?
Kata
Allah,kitabnya,rasulnya,pemimpin umat Islam dan orang ramai mereka.

baginda:Bagi

Ketua negara juga berhak untuk mendapat saraan yang mencukupi bagi diri dan
tanggungannya dari perbendaharaan negara di sebalik tumpuan kepada kerjayanya. Namun
tidak harus sama sekali baginya mengambil harta rakyat sewenang-wenangnya tanpa
sebarang kawalan dan audit di atas tindakannya itu.
5.

Kuasa Ketua Negara Dalam Urusan Luar Negara

Ketua negara adalah wakil kepada rakyat dalam semua urusan kerajaan di luar negara,
namun ia terikat dengan bidang kuasa yang diperuntukkan kepadanya. Urusan luar negara
adalah mencakupi : permetraian perjanjian, pengisytiharan dan pengurusan perang,
penyebaran dan pengurusan dakwah Islamiah ke negara asing, perjanjian kerjasama
antarabangsa, pengutusan wakil kerajaan ke negara asing dan penyambutan perwakilan dari
luar.
Tugas-tugas resmi ini dilakukan sama ada oleh ketua negara sendiri atau melalui
wakilnya yang sah.
6.

Perlindungan Dan Keistimewaan Ketua Negara

6.1

Di dalam Negara

Ketua negara adalah kebal dari segi undang-undang antarabangsa apabila ia berada di dalam
negaranya.Mana-mana negara lain tidak boleh berurusan dalam hal yang berkaitan
negaranya melainkan melaluinya.Malahan pihak luar tidak boleh mengecam dan
mengkritiknya secara langsung.
Menyentuh tentang tindakan yang boleh dikenakan keatasnya apabila melanggar
tatatertib sebagai ketua kerajaan ia merujuk kepada perlembagaan negara itu sendiri.
Lazimnya ketua negara juga kebal dari didakwa kerana mengelak dari terseret bersamanya
negara yang sedang dipimpin itu demi kesetabilan negara itu sendiri.Selalunya perdana
62

Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016
22 & 23 November 2016

menteri akan lebih bertanggungjawab dalam perkara ini di negara-negara yang mengagihkan
kuasa di antara ketua negara dan perdana menteri.
Dalam hal peribadi, Imam Abu Hanifah mengecualikan pendakwaan ke atas ketua
negara dalam perkara peribadi yang tidak melibatkan hak orang lain.Namun jumhur ulama
tidak mengecualikannya dari sebarang tindakan ke atasnya jika ternyata kesalahannya, dan
selagi tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar.
6.2

Di Luar Negara

Perkara ini adalah berdasarkan kepada kebiasaan amalan antarabangsa sekalipun tiada
undang-undang yang khusus. Namun dalam kebanyakan keadaan ia disamakan dengan
perwakilan negara.
6.2.1

Corak Sambutan Terhadapnya

Ketua negara berhak mendapat sambutan melalui upacara resmi yang memberi maksud
penghormatan. Negara yang menerima lawatan lazimnya tidak akan meninggalkan istiadat ini
melainkan dalam keadaan darurat atau apabila ia membawa maksud penghinaan terhadap
Negara itu sendiri.
6.2.2

Kekebalan Ketua Negara Terhadap Sebarang Kuasa Asing

Sebagaimana di dalam negara, ketua Negara tidak terikat dengan kehakiman negara lain.
Dalam hal ini ia dibahagikan kepada dua iaitu
a) Kehakiman jenayah.
b) Kehakiman sivil.
Dalam kehakiman jenayah ketua negara mendapat perlindungan sepenuhnya yang
melibatkan tindakan pihak polis (tangkapan, penahanan dan pendakwaan).
Dalam bidang kedua ia perlu dibezakan di antara urusan resmi dan kerja-kerja
peribadi.
Sekiranya salah laku berlaku semasa melaksanakan tugas resmi ketua negara tidak boleh
dipersoalkan.Sebaliknya apabila ia muncul semasa melaksanakan aktiviti peribadi maka
terdapat beberapa pendekatan diperingkat antarabangsa pada masa kini;
a) Amalan di USA dan British ia kebal.
b) Amalan di Prancis dan Itali adalah sebaliknya.
c) Membezakan antara semasa berada diluar negara atau selepas pulang ke negara
sendiri.Iaitu terpelihara semasa diluar negara dan tidak terpelihara selepas pulang
ke negara sendiri.
d) Pendakwaan khas( kes peribadi) turut dikenakan ke atas ketua negara kecuali
dalam perkara-perkara berikut;
i) Sesuatu yang berkaitan dengan harta yang berada dinegara yang dibuat
pendakwaan terhadapnya.
ii) Sesuatu yang berkaitan dengan denda di atas sebarang mudharat yang
dilakukan terhadap sesaorang yang berada di negara yang didakwa.
iii)Sesuatu yang berkaitan dengan perkara yang boleh menafikan kekebalannya di
sana.
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iv) Pendakwaan yang dikenakan ke atas ketua negara susulan dari pendakwaan
yang dibuat oleh ketua negara itu sendiri terhadap sesuatu perkara.

6.2.3

Kekebalan Peribadi

Ketua Negara mendapat perlindungan peribadi sepenuhnya di negara yang menjemputnya ke
sana. Sebarang perkara yang menyakiti dan menyusahkannya apabila dilakukan boleh
dikenakan hukuman yang berat.
6.2.4

Kekebalan Tempat Tinggal

Kediaman ketua negara di negara asing tidak boleh dicerobohi oleh mana-mana pihak. Pihak
berkuasa dinegara berkenaan sendiri pun tidak boleh memasuki kediaman ketua negara asing
di sana melainkan dengan izin dan persetujuannya.
6.2.5 Keistimewaan Harta Benda Dan Kewangan
Ketua negara akan mendapat perlepasan cukai dan pemeriksaan ke atas harta atau barang
yang dibawa masuk. Demikian juga ia dikecualikan daripada cukai individu dan cukai tidak
langsung. Adapun yang bersifat harta pemilikan ketua negara tidak dikecualikan dari
dikenakan cukai di sana.
6.2.6

Keberterusan Perlindungan Bagi Ketua Negara

Perlindungan akan terus diberi kepada ketua negara sekalipun kerajaannya telah dirampas
selagi perampas tidak berkuasa penuh. Sekiranya perampas mendapat kuasa penuh ketua
negara akan ditamatkan perlindungan ke atasnya. Namun tiada halangan sekiranya negara
berkenaan ingin terus memberi perlindungan kepada ketua negara ini mengikut budi
bicaranya sendiri.
6 .2.7 Implikasi Hilangnya Sifat Sebagai Ketua Negara
Kehilangan sifat sebagai ketua negara (kecuali kes tertentu) akan menatijahkan hilangnya
perlindungan yang diperuntukkan kepadanya samada dengan sebab persaraannya, penarikan
diri, pemecatan ataupun tamat tempoh yang diperuntukkan. Walaubagaimanapun kerajaan
Negara yang dikunjungi boleh mempertimbangkan berterusannya perlindungan ini dan ianya
lebih bersifat inisiatif sendiri.
6.2.8

Situasi Ketua Negara Berhak Mendapat Separuh Perlindungan

Apabila ketua negara mengadakan lawatan tidak resmi atau kunjungan peribadi ia masih
berhak mendapat perlindungan dan keistimewaan kecuali sambutan resmi.Sekiranya ia
menggunakan nama lain, negara berkenaan tidak perlu memberi perlindungan selagi tidak
ternyata peribadinya sebagai ketua negara lain.
7.

Nasihat Dan Teguran Terhadap Ketua Negara

Ketua negara hendaklah bersedia untuk dinasihati dan menerima teguran.Reaksi Khulafa al
Rashidin seperti Saidina Abu Bakar dan Saidina Ali semasa dilantik menjadi khalifah
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amatlah terpuji dan patut dijadikan contoh oleh pemimpin lain. Namun dalam memberi
teguran dan nasihat terhadap pemimpin atau ketua negara rakyat yang terdiri dari berbagai
lapisan hendaklah berhikmah dan berhimmah agar kesannya positif dan menjadi lebih baik.
Kekerasan dan kekasaran hendaklah dielakkan. Firman Allah menkisahkan perintahnya
kepada nabi Musa dan nabi Harun;
”.“ﻓﻘﻮﻻ ﻟﻪ ﻗﻮﻻ ﻟﻴﻨﺎ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺘﺬﻛﺮأو ﳜﺸﻰ
Maksudnya:
Katakanlah oleh kamu berdua (wahai Musa dan Harun) kepadanya (Firaun) dengan
kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia beringat atau gementar.(44:Taaha).
Adapun keluar dari pemerintah atau ketua negara dengan tujuan menentangnya tidak
diharuskan kecuali dalam keadaan darurah diniyyah atau maslahahnya lebih besar sahaja.
8.

Pendakwaan Dan Tindakan Undang-Undang Terhadap Ketua Negara

Perkara ini boleh diambil berdasarkan peruntukan yang diberi kepadanya oleh sesebuah
negara.Dalam sejarah Islam kita dapati adakalanya khalifah sendiri seperti Saidina Umar dan
Saidina Ali telah dipanggil untuk diadili di mahkamah. Mereka juga terpaksa akur dengan
keputusan yang dibuat oleh hakim.( Rujuk kertas ini dalam perkara 6.1 ).
9.

Pemecatan Atau Pelucutan Ketua Negara

Penjawatan ketua negara adalah terikat dengan syarat perlantikannya. Ia boleh dilucutkan
dengan sebab kepincangan pada keadilannya atau kelemahan fizikalnya.Kepincangan pada
keadilan pula ada dua bentuk iaitu;
a) Berpunca dari mengikut hawa nafsu.
Tidak syak lagi dalam perkara ini pemimpin perlu dilucutkan.
b) Berkaitan dengan syubhah seperti dalam iktikad atau tingkah laku.
Dalam perkara ini ada dua pandangan;
i) Al Mawardi menyatakan ia dipecat.
ii) Sebahagian ulama` Basrah tidak dipecat selagi tidak kafir.
Walaubagaimanapun jumhur fuqaha` berpendapat ia boleh dipecat sekiranya tidak
mendatangkan fitnah yang lebih besar.
10.

Kesimpulan

Ketua negara adalah orang yang terpenting di dalam negara, dan perlu meletakkan dirinya
sebagai seorang yang perlu dihormati agar ia tidak dipecat dan kestabilan negara sentiasa
terkawal.Syariat Islam pula menekankan kesejahteraan ummah. Hak dan hubungan dengan
Allah dan sesama manusia sentiasa ditekankan agar kehormatan agama dan keunggulan
ummah kekal terpelihara. Oleh itu dalam tolak ansur agama ada ketegasannya. Maslahah
ammah sentiasa dijaga dan diutamakan. Maka tiada mana-mana individu yang boleh
meletakkan kepentingan peribadinya atau keluarganya
maupun kroninya mengatasi
kepentingan agama dan orang ramai. Pemimpin seharusnya mengundurkan diri apabila
terlalu banyak kontraversi tentang dirinya. Maka segala perlindungan yang berkait dengan
jawatannya hendaklah ditarik balik darinya. Ingatlah bahawa Islam adalah agama yang
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terbaik. Oleh itu hanya pemimpin yang terbaik sahaja yang layak memimpin umatnya.Selain
dari itu semua pihak mestilah menerima bahawa matlamat sesuatu perkara mestilah baik dan
cara mencapainya juga hendaklah baik. Kedua-duanya pula hendaklah selari dengan syara`.
Manakala segala tindakan pemerintah adalah terikat dengan wujudnya maslahah bagi
rakyatnya.
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