
Bolos Massal 651 ASN Pemkot Dinilai Pelanggaran Besar, Ray Suryadi: Perlu Penindakan Tegas! 

 

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi 

Arsyad, menyebut, tindakan bolos massal 651 aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah 

Kota Makassar adalah sebuah pelanggaran besar. 

Ray meminta pemerintah kota memberikan tindakan yang tegas, agar kejadian serupa tidak 

terulang di kemudian hari. 

“ASN yang tidak hadir dalam hari pertama pasca lebaran ini adalah pelanggaran besar yang 

dilakukan secara massal oleh 651 ASN Pemkot,” ujar Ray kepada Fajar.co.id, Selasa 

(18/5/2021). 

Legislator Demokrat ini bahkan menyebut bila perlu Pemkot memberikan tindakan tegas seperti 

merekomendasikan untuk tidak mengeluarkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) di bulan ini. 

“Jika tidak ada alasan yang tepat dan tanpa izin sebelumnya kami anggap ini perlu diberikan 

penindakan secara tegas, mungkin saja merekomendasikan untuk tidak mengeluarkan TPP bulan 

ini,” tegas Ray. 

Ray berujar sehari pasca libur panjang lebaran pasti banyak warga kota Makassar yang 

membutuhkan pelayanan. Sehingga jika pegawainya tidak ada maka akan membuat pelayanan 

terganggu. 

“Saya juga heran memangnya waktu libur yang sedemikian panjangnya tidak cukup untuk kita 

kembali beraktivitas?,” ucapnya. 

Lebih lanjut, Ray akan merekomendasikan untuk memanggil SKPD yang pegawainya banyak 

bolos di hari pertama pasca lebaran ini. 

“Kami dari komisi A akan memanggil Dinas dan Kecamatan yang paling banyak bolos ASN 

nya, ini tidak boleh dibiasakan tiap tahun seperti ini. Kota Makassar sudah seharusnya memiliki 

ASN yang berintegritas sehingga sejalan dengan misi Walikota, Makassar Recover,” ucapnya. 

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

(BKPSDMD) Makassar, Siswanta Attas mengatakan, sebanyak 651 ASN Pemkot tidak masuk di 

hari pertama kerja. 

Ada 651 pegawai yang tidak hadir, dari total 18.800 orang,” ujar Siswanta, Senin (17/5/2021). 

(zaki/fajar) 
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Catatan: 

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 3 menyebutkan kewajiban Pegawai Negeri Sipil 

adalah : 

a. Mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan. 

c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah. 

d. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. 

f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri 

Sipil (PNS). 

g. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau 

golongan. 

h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus 

dirahasiakan. 

i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. 

j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat 

membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang 

keamanan, keuangan, dan materiil. 

k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. 

l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. 

m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya. 

n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. 

o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas. 

p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier. 

q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

Kegiatan membolos kerja yang dilakukan oleh ASN, terutama melanggar poin k. 

2. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 

pasal 5 menyebutkan sebagai berikut: 

1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksudb dalam Pasal 3 huruf b 

bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. 

2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan 

perilaku agar Pegawai ASN: 
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a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas 

tinggi; 

b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; 

c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;  

d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

e.  melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang 

Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan etika pemerintahan; 

f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;  

g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, 

efektif, dan efisien; 

h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan 

tugasnya; 

i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain 

yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; 

j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan 

jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri 

sendiri atau untuk orang lain. 

k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas 

ASN; dan 

l. melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin 

Pegawai ASN. 

Peraturan tersebut khususnya poin 2.l menegaskan bahwa ASN wajib 

melaksanakan  ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin 

Pegawai ASN. Hal ini, semakin menguatkan pentingnya menerapkan kewajiban 

yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya. 

 

 

 

 


