
77 BAB V 
  PENUTUP 
A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut; 1. Ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe, terbukti terlibat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada), hal ini disebabkan karena adanya tekanan secara stuktural atau intimidasi dari atasan, karena takut akan dipindah tugaskan kedaerah lain atau takut akan kehilangan jabatan sehingga ia mempertahankan jabatanya bagi PNS yang telah menjabat atau  menduduki suatu jabatan, dan kemudian selanjutnya karena adanya kepentingan pribadi yaitu iming-iming jabatan atau promosi jabatan, sebab apabila jika kandidat tersebut yang didukung terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati maka oknum PNS tersebut akan diberikan jabatan yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya atau sejenisnya. 2. Menurut perspektif UU, bahwa PNS yang berada di lingkup pemeritahan Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe tidak bisa bersikap propesional, jujur, adil dan manajerial dalam pilkada sebab PNS juga telah melanggar apa yang disumpahkan yakni tidak mentaati undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini artinya ketidaknetralan PNS di Kecamatan Konawe juga telah berlawanan dengan ketentuan dalam pandangan Islam. Hal ini disebabkan karena sumpah (al-qasam) yang diucapkannya telah diingkarinya. Ungkapan 

al-qasam pada sumpah PNS di atas (ungkapan Demi Allah) merupakan 



78  ungkapan yang sama pada al-qasam dalam perspektif Islam, seperti ungkapan “uqsimu bi Allah” (saya bersumpah dengan nama Allah). 
B. Saran. Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut; 1. Netralitas diartikan bahwa Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak suara untuk memilih hanya saja tidak boleh mengikuti kampanye yang dilakukan pasangan calon, dengan demikian kenetralitasan Pegawai Negeri ini sangat dimungkinkan dapat terlaksana dengan baik. Dan kalau bisa Pemerintah Daerah juga harus lebih berani mengusut serta memberikan sanksi atau hukuman yang lebih tegas kepada para oknum PNS yang terduga terlibat dalam pelaksanaan Pilkada tanpa memihak kepada salah satu oknum PNS, agar PNS tersebut yang seringkali terlibat bisa mendapatkan efek jerah sehingga ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil ini, secara optimal dapat dicegah dengan baik. 2. Perlu upaya untuk meminimalisir ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada dengan cara membentuk satuan tugas yang bertugas mengontrol dan mengawasi PNS yang terlibat dalam pilkada. Serta dibutuhkan komitmen dan peranan Pemerintah, masyarakat serta lembaga untuk mendukung Netralitas Pegawai Negeri Sipil. Sebab Pegawai Negeri Sipil juga harus dituntut memiliki jiwa profesionalisme yang mengedepankan profesi sebagai PNS dibandingkan aktifitas lainnya yang dapat mengganggu profesinya. Dan yang lebih terpenting lagi menurut penulis agar sekiranya 



79  PNS yang berada dilingkup pemerintahan Kabupaten Konawe haruslah selalu dibingkai dengan nilai-nilai agama Islam dalam diri mereka, agar PNS yang seringkali terlibat dalam Pilkada dapat berkurang secara optimal. 3. Civitas akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, khususnya fakultas Syari’ah agar sekiranya secara aktif dan berkala melakukan penelitian-penelitian mengenai kajian-kajian hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Keberadaan penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data-data empiris dari penerapan hukum yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga data-data tersebut dapat berfungsi sebagai media untuk pengetahuan masyarakat pada umumnya. 


