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A. GAMBARAN UMUM TENTANG ETIK 

 

1. Bidang Kajian Etika 

Secara umum dalam garis besarnya, etika atau ‘ethics’ merupakan satu cabang filsafat 

yang memperbincangkan tentang perilaku benar dan salah (right and wrong) dan baik dan 

buruk (good and evil), dan bahkan relasi-relasi sosial (social relations) dan makna 

keberagamaan (religious meaning) dalam hidup manusia3. Filsafat etik tidak hanya menaruh 

perhatian pada soal benar dan salah seperti dalam filsafat hukum, tetapi lebih dari itu juga 

persoalan baik dan buruk. Tujuan utamanya adalah kehidupan yang baik,"the good life", bukan 

sekedar kehidupan yang selalu benar dan tidak pernah salah. Namun dalam praktik, keduanya 

menyangkut substansi yang menjadi esensi pokok persoalan etika, yaitu benar dan salah (right 

and wrong), serta baik dan buruknya (good and bad) perilaku manusia dalam kehidupan 

bersama.  

Namun, dalam perbincangan konkrit sehari-hari, kebanyakan orang biasanya lebih 

mengutamakan soal benar atau salah, ‘right or wrong’ saja4. Karena, benar-salah ini lebih 

mudah dan lebih jelas dipandang mata. Sedangkan soal ‘baik-buruk’ kurang mendapat 

perhatian karena ukurannya seringkali bersifat relatif. Dalam soal makanan saja pun, orang 

Islam diajarkan oleh al-Quran agar hanya makan “makanan yang halal lagi baik”, tetapi dalam 

praktik yang dipikirkan orang hanya “makanan yang halal” (halalan) saja, dan cenderung abai 

dengan sifat-sifat “makanan yang baik” (thoyyiban). Padahal, dalam al-Quran5, kedua konsep 

“halalan thoyyiban” (halal lagi baik) itu merupakan satu kesatuan konsepsi tentang makanan 

yang dianjurkan yang tidak boleh dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Makanan dapat 

dibedakan antara (i) makanan yang halal tetapi tidak baik, (ii) makanan yang baik tetapi tidak 

                                                           
1
 Makalah ini disampaikan untuk pembekalan bagi para calon Hakim Agung yang diselenggarakan oleh Komisi 

Yudisial, 9 Maret 2015. 
2
 Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan 

Umum Republik Indonesia (DKPP-RI 2012-2017), Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI), 
Ketua Dewan Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham, 2013-2017), Wakil Ketua Dewan Gelar 
dan Tanda Kehormatan (DGTK, 2014-2019). 
3
  Gordon Graham, Theories of Ethics: An Introduction to Moral Philosophy,  Routledge, 2010. 

4
 Lihat misalnya pengertian Wikipedia dalam en.wikipedia.org/wiki/Ethics; Juga http://www.iep.utm.edu/ethics/  

5
 Dalam al-Quran terdapat 4 ayat tentang ini, yaitu Surah al-Baqoroh:168, al-Maaidah:88; al-Nahl:114; dan al-Anfaal:69. Dalam 

keempat ayat itu, konsep ‘halalan’ selalu dirangkaikan dengan ‘thoyyiban’ sebagai satu kesatuan penbgertian, yaitu ‘halal lagi 
baik’. 
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halal, dan (iii) makanan yang tidak halal dan juga tidak baik. Ketiga jenis makanan tersdebut 

tidak dianjurkan ataupun diperintahkan dalam al-Quran. Yang diperintahkan dengan tegas 

untuk dimakan justru adalah (iv) makanan yang halal lagi baik. 

Demikian pula dalam pembahasan tentang etika, banyak tulisan yang untuk mudahnya 

menjelaskan tentang pelbagai persoalan etik dengan pendekatan benar-salah saja. Apalagi 

dengan berkembangnya kecenderungan baru yang saya namakan sebagai gejala positivisasi 

etika dimana perumusan tentang nilai-nilai etik dan standar perilaku ideal mulai dituliskan dan 

dibangunkan sistem kelembagaan penegakannya secara konkrit dalam praktik, menyebabkan 

pengertian orang akan etik itu tumbuh dan berkembang menjadi seperti norma hukum juga, 

yaitu melibatkan pengertian tentang benar-salah yang lebih dominan daripada pertimbangan 

baik-buruk. 

Sistem filsafat etik dapat dikelompokkan dalam 4 cabang6, yaitu: 

1) Descriptive ethics: Etika yang berkenaan dengan perilaku yang benar dan baik sebagaimana 

yang dipikirkan orang; 

2) Normative ethics atau prescriptive ethics: Etika yang berkenaan dengan perilaku yang dinilai 

sudah seharusnya dilakukan; 

3) Applied ethics: Etika yang berkenaan dengan pengetahuan tentang moral dan bagaimana 

pengetahuan itu diwujudkan dalam praktik; 

4) Meta ethics: Etika yang membahas mengenai apa yang dimaksud dengan benar dan baik itu 

sendiri. 

Dapat dikatakan bahwa etika deskriptif (Descriptive Ethics) pada pokoknya berkaitan 

dengan pelbagai bidang kajian, yaitu: etika keagamaan, teori-teori nilai, filsafat ekonomi, filsafat 

politik, filsafat hukum, logika deontik, teori aksi, penalatan praktis (practical reasoning), 

moralitas, etika visual (visual ethics), etika kepercayaan (ethics of belief). Sedangkan etika 

preskriptif atau normatif (normative or prescriptive ethics) berkenaan dengan apa yang orang 

harus percaya sebagai benar dan salah, atau baik dan buruk. Dalam hubungan ini, terdapat 

beberapa teori dan aliran pemikiran yang berkembang dalam studi tentang etika, misalnya: (i) 

Konsekwensialisme (Consequentialism), yaitu aliran yang mengembangkan teori-teori moral 

yang berpendapat bahwa akibat-akibat perbuatan yang dilakukan seseorang menjadi sebab 

yang dianggap benar bagi timbulnya penilaian (judgement) tentang tindakan moral yang terjadi. 

Karena itu, suatu tindakan (by commission ataupun by ommission) yang secara moral dapat 

dikatakan baik dan benar beralasan untuk menghasilkan akibat yang baik dan benar pula. 

Pandangan demikian juga tercermin dalam pandangan aliran utilitarianisme. 

                                                           
6
 S. Blackburn, Dictionary of Philosophy, Oxford University Press, Oxford, 1996. ISBN 0192831348; A. MacIntyre, A Short History 

of Ethics. Routledge, 2002. ISBN 0415287499. Bandingkan dengan Robert Cavalier,"Meta-ethics, Normative Ethics, and Applied 
Ethics". Online Guide to Ethics and Moral Philosophy. Archived from the original on November 12, 2013. Retrieved February 26, 
2014.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Consequentialism
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(ii) Yang lain adalah Etika Deontologis (Deontological ethics), yaitu suatu pendekatan 

yang bersifat ‘rule-driven’, yang menilai moralitas dari suatu tindakan didasarkan tindakan yang 

ditentukan oleh aturan yang menjadi rujukan. Dalam teori absolutisme moral (moral 

absolutism), perbuatan tertentu secara mutlak dinilai salah atau jahat, terlepas dari konteks 

ataupun niat yang terdapat di balik tindakan. Misalnya, perbuatan membunuh ataupun 

mencuri, selamanya akan dinilai salah dan jahat, dan karena itu tidak bermoral, meskipun 

niatnya baik, misalnya, mencuri harta orang kaya untuk membantu orang miskin. Tentu ada 

pula teori yang lebih bersifat pragmatis (pragmatic ethics) yang sekaku pandangan absolutisme 

moral tersebut. 

(iii) Di samping itu, ada pula teori yang disebut etika kebajikan (virtue ethics) yang 

mengutamakan karakter moral seseorang sebagai kekuatan pendorong perilaku etis tertentu. 

Dalam etika Aristotelian, sebagai kajian pertama tentang etik dalam sejarah, faktor karakter 

moral ini juga menempati kedudukan utama mengenai bagaimana seseorang mencapai derajat 

terbaik dalam hidupnya. Aristoteles percaya bahwa tujuan hidup manusia haruslah untuk hidup 

baik dan mencapai ‘eudaimonia’, yang berarti "well-being" atau "happiness". Hal ini dapat 

dicapai dengan dimilikinya kemuliaan karakter (virtuous character), atau ditakdirkan 

mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik dan sempurna. Di antara pandangan Aristoteles 

yang sangat populer mengenai hal ini disebut Nicomachean Ethics7 dan Eudemian Ethics8. Di 

samping itu, ada pula pandangan etik yang disebut Magna Moralia9. 

(iv) Banyak lagi teori lain yang cukup rumit dan membutuhkan penjelasan sangat 

panjang untuk diuraikan, seperti teori eudaimonisme yang mengukur kebahagiaan dalam 

hubungannya dengan moralitas. Ada pula teori yang disebut etika kepedulian (ethics of care) 

yang juga merupakan salah satu teori etika normatif atau preskriptif (normative ethical theory). 

Juga ada etika egoisme (ethical egoism) yang menyatakan bahwa agen moral memang sudah 

seharusnya melakukan apa menurut kepentingannya sendiri harus dilakukan (self-interest). Ada 

pula teori-teori tentang etika hak, seperti yang dapat dibayangkan dalam aspirasi yang 

berkembang dalam Revolusi Amerika dan Perancis. Ini yang disebut sebagai etika hak (rights 

ethics) yang memicu lahirnya gerakan hak asasi manusia dalam sejarah. 

                                                           
7
 Lihat Robert C. Bartlett, and Susan D. Collins, The University of Chicago Press, Chicago, 2012; Roger Crisp, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2000; T.H. Irwin, Hackett Publishing Co., Indianapolis. (Introduction, Notes, and Glossary. second 
edition, 1999); C.D.C. Reeve, Hackett Publishing Co., Indianapolis, 2014; W.D. Ross, revised by J.O. Urmson, The Complete 
Works of Aristotle, The Revised Oxford Translation, vol. 2, Jonathan Barnes, (ed.), Princeton University Press, 1984; Christopher 
Rowe, Oxford University Press, 2002. (Philosophical Introduction and Commentary by Sarah Broadie). 
8
 Inwood, Brad and Raphael Woolf. Cambridge: Cambridge University Press, 2013; Kenny, Anthony. Oxford: Oxford University 

Press, 2011; J. Solomon, in The Complete Works of Aristotle, The Revised Oxford Translation, vol. 2, Jonathan Barnes, ed., 
Princeton: Princeton University Press, 1984; H. Rackham, in the Loeb Classical Library, Aristotle, Vol. 20, Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusett, 1952; Woods, M.J., Aristotle's Eudemian Ethics: Books I, II, and VIII. Second edition, Clarendon 
Press, Oxford, 1992. 
9
 Baca juga Anthony Kenny. The Aristotelian Ethics: A Study of The Relationship between the Eudemian and Nicomachean Ethics 

of Aristotle, Clarendon Press,Oxford, 1978; Ibid., Aristotle's Theory of the Will, Yale University Press, New Haven, 1979; Ibid., 
Aristotle on the Perfect Life. Oxford: Clarendon Press, 1992; C.J. Rowe, The Eudemian and Nicomachean Ethics—a Study in the 
Development of Aristotle's Thought. Cambridge: Proceedings of the Cambridge Philological Society, suppl. no. 3, 1971. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Deontological_ethics
http://en.wikipedia.org/wiki/Moral_absolutism
http://en.wikipedia.org/wiki/Moral_absolutism
http://en.wikipedia.org/wiki/Pragmatic_ethics
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtue_ethics
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicomachean_Ethics
http://en.wikipedia.org/wiki/Magna_Moralia
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethics_of_care
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethical_egoism
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(v) Selain itu, masih banyak teori tentang etik yang dikembangkan oleh para filosof dan 

para ahli etika. Misalnya, Living Ethics, Biocentrism ethics, Altruism ethics, dan bahkan Feminist 

ethics. Teori Etika, misalnya, mengembangkan pandangan yang menawarkan nilai-nilai 

kemanusiaan kepada makhluk di luar manusia dan bahkan eko-sistem (non-human species and 

ecosystems), serta proses-proses yang terjadi dalam realitas alam (processes in nature). Etika 

altruisme merupakan doktrin yang mengembangkan pandangan bahwa setiap individu 

kewajiban moral untuk membantu, melayani, atau memberi manfaat kepada orang lain, dan 

bilamana perlu mengorbankan kepentingannya sendiri.  

Sementara itu, ‘meta-ethics’ atau disebut juga epistemologi moral berkaitan dengan 

hakikat pernyataan-pernyataan moral yang dipelajari, terutama mengenai konsep-konsep etika 

dan teori-teori etika yang terkait. Aliran-aliran pemikiran dan pendekatan yang dapat dikatakan 

berkembang dalam konteks ‘meta-ethics’ ini, misalnya, adalah soal nihilisme moral, relativisme 

moral, sinkretisme moral (moral syncretism), fallabilisme (fallabilism, fallability),  

partikularisme, rationalisme, konvensionalisme, axiologi, etika formal (formal ethics), 

rasionalitas, etika diskursus (discourse ethics), etika keadilan (ethics of justice), etika 

revolusioner (revolutionary ethics), tahap-tahap perkembangan moral (stages of moral 

development), dan sebagainya. Di samping itu, ada pula teori-teori etika yang dikategorikan ke 

dalam kelompok ‘cognitivism’ dan ‘non-cognitivsm’. Yang dianggap ‘non-kognitif’, misalnya, 

aliran ‘emotivism’ dan ‘prescriptivism’, sedangkan yang kognitif (cognitivism) mencakup aliran-

aliran realisme filosofis (philosophical realism), non-naturalisme, subjektivisme etis (ethical 

subjectivism), realisme moral, dan universalablitas. 

2. Etika Terapan (Applied Ethics) 

Namun demikian, dalam buku ini, sebagian besar pembahasaan diarahkan untuk 

mendiskusikan sistem etika dalam konteks pengertian “applied ethics”10, meskipun disana-sini, 

keempatnya (etika deskriptif, normatif-preskriptif, meta-etik dan etika terapan) sama-sama 

disinggung. Perkembangan sistem kode etika dan perilaku beserta infra-struktur penegakannya 

tidak lain merupakan etika terapan seperti dimaksud di atas. Etika terapan (applied ethics), 

dengan pendekatan filsafat, berusaha mengidentifikasikan ragam perilaku dalam pelbagai 

bidang kehidupan manusia yang secara moral dapat dinilai benar dan baik dalam peri 

kehidupan bersama umat manusia11. Misalnya, di bawah ini dapat disebutkan beberapa bidang 

etika yang dimaksud yang telah berkembang dalam praktik di dunia dewasa ini. 

a. Ekonomi dan Bisnis: 

 

                                                           
10

 R.G. Frey and  Christopher Heath Wellman (Eds.), A Companion to Applied Ethics, Blackwell, 2003. Lihat juga Larry May, Kai 
Wong, dan Jill Delston, Applied Ethics: A Multicultural Approach (5th Edition), Prentice-Hall, New Jersey, 2010. ISBN-13: 
9780205708086. 
11

 Lihat Peter Singer, Applired Ethics (Oxford Readings in Philosophy), Oxford University Press, Oxford, 1986. Ibid., Practical 
Ethics, Cambridge University Press, Cambridge, UK., 1979.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Living_Ethics
http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_realism
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethical_subjectivism
http://en.wikipedia.org/wiki/Applied_ethics
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Salah satu etika terapan yang berkembang sangat pesat dalam praktik adalah etika di bidang 

ekonomi, khususnya etika bisnis12. Etika bisnis mengatur antara lain mengenai batasan-

batasan bagi para manajer dalam upayanya mengejar atau mencari keuntungan perusahaan, 

atau  tentang tugas ‘whistleblowers’13 kepada publik yang harus lebih diutamakan daripada 

ketaatan pada atasan mereka dalam pekerjaan. Yang lain adalah etika pembangunan atau 

lebih tepatnya disebut etika pembangunan ekonomi (development ethics). Di bidang 

ekonomi dan bisnis ini, juga terdapat etika dalam manajemen (ethics in management), etika 

dalam penjualan produk-produk farmasi (ethics in pharmaceutical sales)14, dan lain-lain 

sebagainya. Pendek kata, sekarang ini, sudah hampir semua perusahaan besar di dunia telah 

mempunyai sistem kode etika dan standar-standar perilaku ideal bagi para pekerja dan 

eksekutif perusahaan. 

b. Bio-etik (Bioethics): 

Bioetik berhubungan dengan identifikasi terhadap pendekatan-pendekatan ilmiah yang baik 

dan benar serta dapat dibenarkan seperti mengenai euthanasia, atau alokasi sumber-sumber 

daya kesehatan yang langkah, atau tentang penggunaan organ-organ tubuh manusia dalam 

penelitian dan praktik kesehatan. Beberapa di antaranya, misalnya abolisionisme (bioethics), 

yaitu satu aliran pemikiran dan gerakan yang membolehkan pemakaian bioteknologi untuk 

memaksimumkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ada pula etika kloning (Ethics 

of cloning), veterinary ethics, utilitarian bioethics, dan neuroethics15. 

c. Etika Teknologi (Ethics of Technology): 

Di bidang teknologi terapan, juga berkembang yang dinamakan technoethics, yaitu sistem 

etika yang berkenaan dengan kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi di tengah 

masyarakat16. Beberapa sistem etika terapan yang dikembangkan di bidang ini misalnya ada 

‘ethics of terraforming’, ada juga ‘cyberethics’, dan ‘ethics of artificial intelligence’. Yang 

terakhir ini mencakup juga ‘machine ethics’ dan ‘roboethics’. ‘Roboethics’ ini menyangkut 

perilaku atau perbuatan moral manusia dalam medesain, mengkontruksi, menggunakan dan 

memperlakukan robot sebagai makhluk intelek yang bersifat artifisial itu. Selain itu, di bidang 

teknologi ini juga ada ‘internet ethics’ dan ‘information ethics’. 

d. Etika Lingkungan:  

                                                           
12

 Norman Bowie, Business Ethics. 2d ed. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New Jersey, 1989. 
13

 Stephen M. Kohn, Michael D. Kohn, and David K. Colapinto, Whistleblower Law: A Guide to Legal Protections for Corporate 
Employees, Praeger, 2004; Stephen M. Kohn, Concepts and Procedures in Whistleblower Law, Quorum Books, 2001; Lihat juga 
Richard Haigh and Peter Bowal, Whistleblowing and Freedom of Conscience: Towards a New Legal Analysis, Dalhousie Law 
Journal, Vol. 35, No. 1, Spring 2012.  
14

 E. Haavi Morreim, Balancing Act: The New Medical Ethics of Medicine's New Economics - 95 edition, Georgetown University 
Press, 1995.  
15

 John Harris, Value of Life: An Introduction to Medical Ethics, Routledge and Kegan Paul, London, 1985.  
16

 Herman T. Tavani, Ethics and Technology: Ethical Issues in an Age of Information and Communication Technology - 2nd 
edition, John Willey & Sons, 2006. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bioethics
http://en.wikipedia.org/wiki/Veterinary_ethics
http://en.wikipedia.org/wiki/Neuroethics
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethics_of_technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Technoethics
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethics_of_terraforming
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyberethics
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethics_of_artificial_intelligence
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_ethics
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_ethics
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Etika lingkungan hidup (environmental ethics) berhubungan dengan lingkungan hidup, yaitu 

tugas dan tanggungjawab moral manusia terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan, dan bahkan 

lingkungan semesta alamat pada umumnya. Hewan, hak tumbuh-tumbuhan dan bahkan 

hutan, gunung, sungai, lautan, dan ‘outer-space’, semuanya mempunyai hak untuk 

diperlakukan secara adil, baik, sehat, dan menjamin keseimbangan antar fungsi-fungsi 

kehidupan secara berkelanjutan. Bahkan dalam buku Green Constitution (Nuansa Hijau UUD 

1945)17, saya juga sudah menggambarkan munculnya pengertian baru umat manusia tentang 

hak asasi lingkungan hidup seperti yang terdapat dalam Konstitusi Equador 2008. Ini juga 

yang tercermin dalam gerakan “animal liberation” yang mempromosikan kesadaran baru 

bahwa kepentingan hewan yang memerlukan perhatian serupa dengan kepentingan manusia 

untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi kepentingannya18. Teori-teori etika di bidang ini 

misalnya adalah “trail ethics” dan “environmental virtue ethics”. Bahkan ada pula etika iklim 

(climate ethics) yang berkenaan dengan dimensi-dimensi etis perubahan iklim, dan konsep-

konsep yang dikembangkan terkait dengan hal itu, seperti yang keadilan iklim (climate 

justice), dan sebagainya. 

e. Etika Sosial, Etika Organisasi, dan Etika Profesi  

 Teori-teori lain yang sangat penting di bidang etika ini adalah etika sosial (social ethics), etika 

berorganisasi (organizational ethics)19, dan etika profesi (professional ethics)20. Etika sosial 

atau “social ethics”, baik yang bersifat khas di masing-masing komunitas sosial maupun 

dalam arti sosial secara universal di antara bangsa-bangsa sebagai satu unit global berkenaan 

dengan perilaku ideal di bidang kehidupan sosial masyarakat. Misalnya, etika pergaulan 

bertetangga, etika kependudukan (population ethics), dan bahkan etika seksual. Di bidang 

keorganisasian, dikenal pula adanya teori etika pengambilan keputusan (decision ethics) dan 

etika keanggotaan organisasi (organizational ethics). Yang juga sangat berkembang dan 

bahkan paling duluan berkembang dalam sejarah adalah etika profesi (professional ethics). 

Sekarang hampir semua profesi yang diakui di dunia telah mempunyai sistem kode etik dan 

kode perilaku, seperti etika akuntansi, etika archeologi, etika insinyur, etika komputer, etika 

dan standar jurnalisme, etika penelitian dan riset internet, etika hakim, etika advokat, etika 

kepolisian, etika penerjemah, etika pekerja sosial, etika media, etika kedokteran, etika 

perawat, dan sebagainya. 

f. Etika Sektor Publik (Public sector ethics): 

 Etika terapan (applied ethics) yang juga sudah sangat berkembang dewasa ini ialah sistem 

etika di sektor publik dan penyelenggaraan kekuasaan negara. Inilah yang biasa dinamakan 

                                                           
17

 Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar 1945, Rajagrafindo, Jakarta, 2009. 
18

 Louis P. Pojman, Environmental Ethics: Reading in Theory and Application, 6th edition, Wadsworth, 2011. 
19

 Craig E. Johnson, Organizational Ethics: A Practical Approach, SAGE Publication,California-London, 2012. 
20

 R.S. Naagarazan, Textbook on Professional Ethics and Human Values, New Age International, 2006. ISBN 8122419380, 
9788122419382. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_ethics
http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_ethics
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Social_ethics&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_sector_ethics
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dengan istilah “government ethics”21 ataupun “ethics in public administration” yang sering 

disalahpahami seakan-akan hanya berkenaan dengan etika pemerintahan dalam arti sempit, 

yaitu terkait para pejabat di lingkungan pemerintahan eksekutif saja. Namun, dalam 

pengertian bahasa Inggeris Amerika, ‘government ethics’ yang dimaksud adalah dalam arti 

yang luas, yaitu mencakup keseluruhan aspek sistem norma etika yang mengikat dan 

menuntun bagi para penyelenggara kekuasaan negara secara keseluruhan22. Bahkan, 

sekarang, terkait dengan ini dalam pelbagai forum Internasional pun sering mulai dijadikan 

agenda penting yang menghasilkan berbagai konvensi internasional mengenai etika bagi 

para pejabat publik. 

 

B. SISTEM NORMA AGAMA, ETIKA, DAN HUKUM 

 

Apa yang dimaksud sebagai norma? Norma berasal dari kata bahasa Inggeris yang 

berasal dari istilah ‘norm’ istilah Yunani ‘nomoi’ atau ‘nomos’ yang berarti hukum atau kaedah 

(qo’idah) dalam bahasa Arab.  Karena itu, judul buku Plato ‘Nomoi’ juga biasa diterjemahkan 

dengan kata “The Laws” dalam bahasa Inggeris23. Istilah kaedah atau ‘qo’idah’ dalam bahasa 

Arab juga biasa dikonotasikan pengertiannya dengan hukum (singular) atau al-ahkam (plural). 

Karena itu, lima kaedah yang dikenal dalam ajaran agama Islam, yaitu kaedah wajib, haram, 

sunnah, makruh, dan mubah biasa juga disebut sebagai “al-ahkam al-khamsah” atau kaedah 

yang lima. 

Kaedah atau norma itu sebenarnya merupakan suatu pelembagaan atau 

institutionalisasi nilai-nilai yang diidealkan sebagai kebaikan, keluhuran, dan bahkan kemuliaan 

berhadapan dengan nilai-nilai yang dipandang buruk, tidak luhur, atau tidak mulia. Nilai-nilai 

baik dan buruk itu berisi keinginan dan harapan yang tercermin dalam perilaku setiap manusia. 

Nilai baik dan buruk itulah yang dilembagakan atau dikonkretisasikan dalam bentuk atau berupa 

norma atau kaedah perilaku dalam kehidupan bersama. Sebagaimana tercermin dalam 

pengertian tentang ‘al-ahkam al-khamsah’ tersebut di atas, kaedah-kaedah perilaku itu dapat 

dibedakan dalam lima norma, yaitu (i) wajib atau ‘obligattere’, (ii) haram atau ‘prohibere’, (iii) 

                                                           
21

Bagi yang sampai sekarang masih banyak yang ragu mengenai ide ‘etika pemerintahaan’ ini, coba baca misalnya, Yassin El-
Ayouty (ed.) et.al., Government Ethics and Law Enforcement: Toward Global Guidelines, Hardcover (July 30, 2000); 
Montgomery van Wart, Changing Public Sector Values (Garland Reference Library of Social Science, Vol 1045), 1998; Dennis F. 
Thompson and Bruce K. Maclaury, Ethics in Congress: From Individual to Institutional Corruption, 1995; dan banyak lagi buku 
serta artikel-artikel lain dalam pelbagai jurnal ilmiah. Bahkan di Amerika Serikat juga ada UU khusus yang mengatur tentang 
etika pemerintahan atau “Ethics in Government Act” sejak 1978. Baca James D. Carroll, "If Men Were Angels: Assessing Ethics in 
the Government Act of 1978", Policy Studies Journal. 17:2 (1988/1989:Winter), hal. 435; Terry Eastland, "The Independent-
Counsel Regime", Public Interest. 100 (1990:Summer), hal. 68 ; dan juga Linda Greenhouse dan Blank Check, Ethics in 
Government: The Price of Good Intentions, The New York Times. Feb. 1, 1998. 
22

 Herman Eds. Mertins, Applying Professional Standards and Ethics in the 21st Century, Amnerican Society for Public 
Administration, 1999. Lihat juga Montgomery Van Wart, Changing Public Sector Values, Garland, 1998. ISBN10: 0815320728.  
23

 Thomas L. Pangle (translator), The Laws of Plato, University of Chicago Press, 1988. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Government_ethics
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethics_in_public_administration
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sunnah atau anjuran untuk melakukan, (iv) makruh atau anjuran untuk jangan melakukan, dan 

(v) mubah atau kebolehan atau ‘permittere’. 

Kelima norma tersebut, menurut Profesor Hazairin, dapat dibedakan dalam tiga jenis 

sistem norma, yaitu norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan24. Norma agama 

mencakup kelima-lima kaedah itu sekaligus. Tetapi norma hukum hanya mencakup tiga kaedah 

saja, yaitu (i) kaedah kewajiban (obligattere), (ii) kaedah larangan (haram), dan (iii) kaedah 

kebolehan atau (mubah, ibahah). Sebaliknya, norma kesusilaan berisi tiga kaedah, yaitu (i) 

kaedah kebolehan (mubah), (ii) kaedah anjuran untuk melakukan (sunnah), dan (iii) kaedah 

anjuran untuk tidak melakukan (makruh). Pengelompokan jenis kaedah yang lima (al-ahkam al-

khamsah) menurut Profesor Hazairin tersebut dapat kita elaborasi lebih rinci dengan 

mengaitkannya dengan sistem norma yang dikembangkan dalam filsafat hukum dan politik yang 

selalu dinisbatkan berasal dari warisan tradisi Yunani kuno mengenai adanya tiga macam 

kaedah yang meliputi (a) obligattere (kewajiban), (b) permittere (kebolehan), dan (c) prohibere 

(larangan) seperti diuraikan di atas. 

Norma kesusilaan, menurut Profesor Soerjono Soekanto, dapat dibedakan antara norma 

kesusilaan pribadi dan norma kesusilaan antar pribadi25. Keduanya dapat dicakup ke dalam 

pengertian etika yang kita bahas dalam buku ini. Etika atau kesusilaan pribadi menyangkut 

keinsyafan pribadi setiap manusia tentang nilai baik dan buruk dalam suatu keadaan atau dalam 

menghadapi segala sesuatu yang perlu disikapi oleh seseorang, terlepas dari hubungannya 

dengan orang lain. Misalnya, seorang yang kaya raya dan baru saja mendapat rizki yang besar, 

dengan mudah dapat saja  tergerak hatinya untuk berbuat baik dengan membagikan rizki 

dengan memberikan bantuan beasiswa tanpa publikasi kepada anak-anak sekolah SD dan SMP 

se-desa di suatu daerah terpencil. Dorongan untuk membantu anak-anak desa itu merupakan 

dorongan etika yang murni bersifat pribadi. Pengertian tentang etika pribadi inilah yang biasa 

disebut dengan istilah kesusilaan saja. 

Sedangkan etika atau kesusilaan antar pribadi terkait dengan nilai baik dan buruk dalam 

hubungan antar manusia dalam pergaulan bersama secara interaktif dalam kehidupan 

bermasyarakat. Kesusilaan antar pribadi inilah yang oleh Soerjono Soekanto disebut sebagai 

kaedah sopan-santun atau kesopanan26. Misalnya dalam bertutur kepada seorang yang usianya 

dan kedudukan sosialnya lebih tinggi harus menggunakan kata-kata yang dipilih dan yang biasa 

dipakai dalam hubungan yang dianggap pantas. Dalam pergaulan, diidealkan bahwa kita harus 

memakai pakaian yang pantas menurut tempat dan waktunya. Ke pesta, tidak lah dianggap 
                                                           
24

 Lihat Prof. Dr. Mr. Hazairin, “Kesusilaan dan Hukum”, Pidato Pengkuhan Gurus Besar Hukum Adat sekaligus Hukum Islam 
Universitas Indonesia (UI) pada tanggal 9 Desember 1950. 
25

 Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993; Soerjono Soekanto 
dan Purnadi Purbacaraka, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,(edisi ke-1 1979), 
1993. 
26

 Ibid. (Perihal Kaedah Hukum, 1993). 
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pantas untuk berpakaian daster bagi perempuan atau piyama bagi laki-laki. Demikian pula 

pakaian yang pantas dikenakan di kantor oleh perempuan bekerja, bukan lah baju kebaya 

dengan sanggul yang biasa dikenakan untuk pergi ke pesta atau juga bukan lah pakaian rok mini 

atau baju minim yang hanya pantas dipakai untuk bertamasya ke pantai. 

Dengan demikian, jika digambarkan dalam bagan, ketiga sistem norma agama, hukum, 

dan kesusilaan (etika) tersebut adalah sebagai berikut. 

Tiga Sistem Norma 

 Agama Hukum Etika 

Wajib                  X                   X                 - 

Sunnah (anjuran +)                 X                   -                 X 

Mubah (kebolehan)                 X                   X                 X 

Makruh (anjuran -)                 X                   -                 X 

Haram (larangan)                 X                   X                 - 

 

 Norma Agama. Dalam sistem norma agama27, semua kaedah yang lima itu berlaku 

secara keseluruhan dan simultan. Ada kaedah yang bersifat kewajiban, ada pula yang 

merupakan larangan dan kebolehan seperti dalam norma hukum. Tetapi, di samping itu, ada 

pula kaedah anjuran untuk melakukan (sunnah) dan anjuran untuk tidak melakukan sesuatu 

(makruh) seperti dalam sistem norma etika yang hanya dikaitkan dengan konsepsi pahala dan 

surga yang diyakini ada dalam semua agama. 

Norma Agama 

 
Wajib 

(Kewajiban) 
 

 
Sunnah  

(Anjuran untuk) 

 
Mubah 

(Kebolehan) 

 
Makruh  

(Anjuran jangan) 

 
Haram 

(Larangan) 

 

 Dapat dikatakan bahwa dalam agama, kelima sistem kaedah tersebut berlaku sebagai 

sarana pengendalian diri agar orang yang beriman dapat terpelihara tingkah lakunya sebagai 

umat untuk menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Kaedah wajib (kewajiban) dan haram 

(larangan) berkaitan erat dengan keyakinan orang akan ajaran agamanya. Sistem ‘reward and 

punishment’ dalam keyakinan beragama berkaitan dengan kepercayaan mengenai adanya surga 

dan neraka di hari kemudian atau hari akhirat. Tentu tidak semua agama mempunyai konsep-

konsep yang sama mengenai ide tentang surga dan neraka, dan ide tentang hari akhirat atau 

                                                           
27

 Hazairin, Kesusilaan dan Hukum,  Op.Cit. 
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hari sesudah kematian. Dalam paham deisme yang tidak percaya mengenai adanya hari akhirat, 

konsep tentang surga dan neraka itu boleh jadi dipahami hanya sebagai gejala kehidupan di 

dunia. Karena itu, ide tentang neraka dan surga itu tetap diterima dalam kerangka sistem 

penghargaan yang diidealkan dalam keyakinan paham deisme yang percaya kepada adanya 

Tuhan Yang Maha Kuasa. Orang yang menjalankan kewajiban agamanya akan mendapatkan 

pahala dan balasan surga, sedangkan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan 

atau dilarang oleh agama akan mendapatkan ganjaran dosa yang akan menempatkannya di 

neraka, baik surge atau neraka di akhirat atau pun surga atau neraka di dunia. 

 Di luar ajaran tentang kewajiban dan larangan itu terbentang luas hal-hal lain sebagai 

kebolehan atau hal-hal yang dianjukan untuk dikerjakan (sunnah) ataupun hal-hal yang 

dianjurkan untuk tidak dilakukan (makruh). Dalam pemahaman ajaran Islam, kaedah kebolehan 

dianggap sebagai kaedah asal dalam hubungan horizontal antar sesama manusia dan sesama 

makhluk Tuhan (urusan mu’amalat), sedangkan dalam hubungan dengan Tuhan (urusan ibadah) 

kaedah asalnya adalah larangan (haram). Dalam urusan ibadah, semua hal dilarang, kecuali yang 

secara tegas diperintahkan. Sedangkan dalam urusan mu’amalah, semua hal diperbolehkan, 

kecuali yang secara tegas dinyatakan sebagai larangan.  

Semua hal yang diperbolehkan (mubah) dapat berkembang menjadi anjuran positif atau 

anjuran negatif. Anjuran disebut positif apabila berisi dorongan agar sesuatu dikerjakan 

(sunnah). Sedangkan anjuran negatif berisi dorongan agar hal dimaksud tidak dilakukan 

(makruh). Artinya, hal-hal yang diperbolehkan dalam ajaran agama dapat saja berubah menjadi 

anjuran positif ataupun menjadi anjuran negatif, yang dikaitkan semata-mata dengan sistem 

insentif pahala. Dalam kaedah anjuran positif (sunnah), apabila dilakukan, tersedia ganjaran 

pahala. Akan tetapi, apabila anjuran itu tidak diikuti, maka hal itu tidak menyebabkan yang 

bersangkutan mendapatkan dosa. Sebaliknya, kaedah-kaedah anjuran negatif (makruh) juga 

menyediakan pahala bagi orang yang mengikutinya, yaitu apabila yang bersangkutan tidak 

melakukan hal-hal negatif yang dimaksud, tetapi tidak diancam dengan dosa apabila anjuran itu 

tidak diikuti, yaitu dengan cara tetap melakukan hal-hal yang diharapkan tidak dilakukan itu. 

Pendek kata, dalam konsepsi anjuran, baik yang bersifat positif ataupun yang negatif, selalu 

terkait konsepsi pahala dan surga.  

Pahala dan surga itu merupakan konsepsi tentang ganjaran di akhirat, tetapi dapat pula 

berpengaruh di dunia sekarang. Ciri atau pertanda bahwa seseorang mendapat banyak pahala 

sebagai bekal kelak di akhirat dapat tercermin dalam banyaknya pujian atau apresiasi yang ia 

terima dalam kehidupan kini dan disini. Karena itu, sebenarnya, pahala dan surga dalam 

perspektif pandangan keagamaan juga dapat tercermin dalam kehidupan di dunia sekarang 

juga. Karena itu, sudah seharusnya, jika seseorang beragama dengan benar menurut kaedah-

kaedah agama yang diyakininya, pastilah perilakunya dalam kehidupan beretika, dan dengan 
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demikian dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat yang majemuk, perilakunya juga 

tercegah dari pelbagai kemungkinan pelanggaran kaedah-kaedah hukum dalam perikehidupan 

bersama. Dengan demikian, kaedah agama, etika, dan hukum dapat difungsikan secara sinergis 

dan saling menopang dalam rangka membina, mengarahkan, dan mengendalikan kualitas dan 

integritas perilaku manusia dalam kehidupan bersama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan 

juga bernegara. 

 Noma Hukum. Dari kelima kaedah wajib, haram, mubah, sunnah, dan makruh tersebut 

di atas, hanya tiga kaedah saja yang dapat kita sebut sebagai kaedah hukum, yaitu wajib, haram 

(larangan), dan mubah (boleh) seperti gambar di bawah ini28. 

Norma Hukum 

 

Kewajiban 

(Obligattere) 

 

 

Kebolehan 

(Permittere) 

 

Haram atau Larangan 

(Prohibere) 

 

Tujuan hukum menurut para filosof hukum mencakup tujuan keadilan, tujuan kepastian, 

dan tujuan kemanfaatan. Karena itu, norma hukum harus berisi keadilan yang pasti dan 

kepastian yang adil, yang secara keseluruhan memberikan manfaat dan solusi bagi warga 

masyarakat dalam menghadapi dinamika kehidupan bersama. Oleh karena itu, kaedah hukum 

di samping berguna dan berkeadilan, juga harus bersifat pasti, formal, jelas, dan tidak boleh 

abu-abu, dan semua itu hanya ada pada kaedah wajib, haram, dan boleh. Menurut ajaran 

liberal, pada asal mulanya, semua hal merupakan kebolehan, kecuali oleh hukum tegas 

dinyatakan sebagai larangan atau kewajiban. Jika larangan dilanggar dan kewajiban tidak 

dijalankan sebagaimana mestinya, norma hukum menyediakan sistem sanksi yang tegas. 

 Namun, dalam implementasinya, sistem norma hukum itu sendiri memang tidak selalu 

diikuti oleh sistem sanksi. Itu sebabnya kita mendapati banyak sekali undang-undang yang tidak 

menentukan sistem sanksi sama sekali. Misalnya, undang-undang yang mengatur mengenai 

pemerintahan daerah, seperti UU tentang Daerah Khusus Ibukota Jakarta, di dalamnya tidak 

ditentukan ada sanksi karena sifat norma yang dituangkan di dalam undang-undang ini hanya 

bersifat mengatur dan membimbing pelaksanaan pemerintahan di ibukota Jakarta. Karena itu, 

dapat dikatakan bahwa substansi norma hukum, di samping ada yang bersifat memaksa 

                                                           
28

 Ibid. 
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(imperative), ada pula norma hukum yang hanya bersifat mengatur dan membimbing saja 

(directive). Dalam perumusan norma yang bersifat memaksa selalu ada sistem sanksi, baik 

berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau pun sanksi administrasi, dan bentuk-bentuk lainnya. 

Tetapi, dalam perumusan norma yang bersifat mengatur dan membimbing, kadang-kadang 

tidak disediakan ancaman sanksi sama sekali. Namun, hal itu tidak mengurangi makna normatif 

hukum yang berisi tiga jenis kaedah, yaitu wajib (obligattere), boleh (permittere), dan haram 

(prohibere) sebagaimana dimaksudkan di atas.  

 Oleh karena itu, doktrin tentang norma hukum yang hanya berisi tiga macam kaedah 

kewajiban (obligattere), kebolehan (permittere), dan larangan (prohibere) patut dipertanyakan 

kembali. Ketiga sistem kaedah ini bersifat khas terkait dengan konsepsi mengenai bidang 

hukum pidana dan bidang hukum perdata. Kedua bidang hukum pidana dan perdata inilah yang 

menjadi cikal bakal mula-mula berkembangnya sistem hukum dalam sejarah umat manusia. 

Namun, dalam perkembangan sesudah abad ke-17, muncul kesadaran baru mengenai 

pentingnya bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara) dan bahkan hukum 

tata negara. Bahkan pada abad ke-19 muncul doktrin baru mengenai ide ‘rechtsstaat’ atau 

negara hukum yang dikaitkan dengan gagasan pelembagaan peradilan administrasi negara 

(administratieve rechtspraak) untuk maksud menyediakan mekanisme upaya hukum bagi warga 

guna menggugat para pejabat yang membuat keputusan-keputusan yang merugikan warga 

negara. Dengan berkembangnya sistem hukum administrasi negara dan hukum tata negara 

dalam arti luas, pengertian mengenai keharusan mutlak adanya sanksi dalam perumusan norma 

hukum menjadi berubah. 

 Karena itu, menurut pendapat saya, pendapat Profesor Dr. Hazairin sebagaimana 

dikemukakan di atas mengenai doktrin ‘al-ahkam al-khamsah’ itu perlu kita evalusasi kembali. 

Bahkan doktrin mengenai tiga kaedah ‘obligattere’ (kewajiban), ‘permittere’ (kebolehan), dan 

‘prohibere’ (larangan) yang kita warisi dari filsafat Yunani dan diterima luas dalam pemikiran 

filsafat hukum kontemporer dapat kita diskusikan kembali. Perumusan norma hukum 

sebagaimana tercermin dalam naskah-naskah undang-undang dasar, undang-undang, dan 

pelbagai peraturan perundang-undangan sebagai dokumen hukum yang bersifat mengikat 

untuk umum tidak selalu berisi sistem sanksi yang bersifat memaksa. Ketegasan sifat memaksa 

yang terdapat dalam kaedah kewajiban dan kaedah larangan tidak selalu diikuti dengan sanksi 

yang konkrit. Sementara itu, kaedah kebolehan (permittere) yang terdapat dalam norma hukum 

sekali pun, dalam implementasinya, juga bersifat sangat dinamis, sehingga tidak dapat 

dipastikan secara mutlak tentang kebolehannya. Sesuatu yang boleh dilakukan, jika didorong 

oleh motif yang buruk (te kwade trouw) dapat berubah menjadi sesuatu yang jahat. Karena itu, 

dalam norma hukum juga dapat termuat adanya  nilai-nilai kaedah anjuran, seperti dalam 

sistem norma agama atau pun norma etika. 
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 Dalam rumusan norma hukum dalam pelbagai naskah peraturan perundang-undangan 

di zaman sekarang kita sering menemukan unsur-unsur nilai kaedah anjuran positif atau pun 

anjuran negatif itu. Dalam perkembangan dewasa ini, substansi sifat kaedah anjuran ini semakin 

banyak ditemukan dalam pelbagai rumusan undang-undang., terutama dalam perumusan-

perumusan norma yang menyangkut prinsip-prinsip mengarahkan (directive principles) atau 

prinsip-prinsip yang membimbing (guiding principles) yang bersifat abstrak. Misalnya pasal-

pasal yang memuat asas dan prinsip-prinsip, semuanya tidak bersifat konkrit, sehingga tidak 

menentukan dengan pasti apakah berisi kaedah wajib atau larangan atau kebolehan. Contoh 

lain dapat pula kita temukan dalam Konstitusi Irlandia tahun 193729 yang kemudian dicontoh 

oleh Konstitusi India pada tahun 194630, yang secara khusus memuat ketentuan mengenai 

prinsip-prinsip haluan kebijakan negara (directive principles of state policy). Isinya bukanlah 

kewajiban, tetapi juga bukan larangan atau pun kebolehan. 

Gagasan penyusunan prinsip-prinsip kebijakan DPSP (Directive Principles of State Policy) 

ini oleh kaum nasionalis Irlandia dalam naskah Konstitusi tahun 193731 dapat ditelusuri dari 

pengaruh Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat 1776 (Declaration of Independence by the 

American Colonies)32 dan Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Hak-Hak Warga (Declaration of the 

Rights of Men and of Citizens) Revolusi Perancis 178933. Meskipun prinsip-prinsip penuntun 

dalam konstitusi tidak bersifat ‘enforceable’ di pengadilan, tetapi prinsip-prinsip konstitusional 

yang terkandung di dalamnya dipahami sebagai haluan negara yang menjadi kewajiban negara 

untuk mewujudkannya dengan sebaik-baiknya dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan 

negara. 

                                                           
29

 Brian Doolan, Constitutional Law and Constitutional Rights in Ireland, 3rd ed. - Dublin: Gill and Macmillan, Dublin, 
1994; John M. Kelly, The Irish Constitution, The Irish Constitution (4th ed., LexisNexis Butterworth, 2003) ISBN 1-
85475-895-0. J.H. Morgan, The New Irish Constitution, Publisher: RareBooksClub.com, 2013. ISBN-10: 1236722248. 
ISBN-13: 978-1236722249. 
30

 Lihat Durga Das Basu,Introduction to the constitution of India, Prentice Hall of India, New Delho, 1993; Lihat juga 
M.V.    Pylee, India’s constitution, S. Chand and Company, New Delhi, 1999. ISBN 81-219-1907-X. 
31

 Dermot Keogh and Andrew McCarthy, 'The making of the Irish Constitution 1937', Mercier Press, Cork, 2007, 
ISBN 978-1-85635-561-2. Tim Murphy & Patrick Twomey, Ireland's Evolving Constitution 1937–1997: Collected 
Essays.  
32

 Deklarasi Kemerdekaan ini disahkan pada tanggal 4 Juli 1776 dan diperingati sampai sekarang sebagai Hari 
Kemerdekaan Amerika Serikat. Semula jumlah yang mendeklarasikan kemerdekaan ini berjumlah 13 negara bagian. 
Sekarang jumlah negara bagian Amerika Serikat berkembang menjadi 50 negara bagian. Lihat Robert Middlekauff, 
The Glorious Cause: The American Revolution, 1763–1789. Revised and expanded edition. Oxford University Press, 
New York, 2005. Garry Wills,Inventing America: Jefferson's Declaration of Independence. Doubleday, Garden City, 
New York, 1978. ISBN 0-385-08976-7.  
33

 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen disahkan pada 26 Agustus 1789. Penyusunannya dipengaruhi 
oleh Declaration of Independence Amerika Serikat atas pengaruh General LaFayette yang berteman akrab dengan 
Thomas Jefferson. Baca Lain McLean, "Thomas Jefferson, John Adams, and the Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen" in The future of liberal democracy: Thomas Jefferson and the Contemporary World”, Palgrave 
Macmillan, 2004. 
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 Dapat dikatakan bahwa di dalam rumusan-rumusan haluan negara (state policies) 

seperti tersebut terkandung unsur-unsur yang memang seharusnya diikuti, tetapi bukan sebagai 

kewajiban hukum yang konkrit dengan disertai oleh ancaman sanksi yang bersifat memaksa dan 

dapat ditegakkan di pengadilan (enforceable). Keharusan-keharusan tersebut dapat kita 

pandang sebagai anjuran-anjuran positif, yaitu anjuran agar prinsip-prinsip dimaksud dijadikan 

sebagai pegangan yang diwujudkan dalam praktik. Adanya anjuran positif itu dari sudut 

pandang yang berbeda, dapat pula dipandang sebagai anjuran negatif, sehingga oleh karena itu, 

dalam rumusan-rumusan norma hukum dewasa ini terkandung pula unsur-unsur kaedah 

anjuran seperti dalam norma agama dan norma etika sebagaimana diuraikan di atas.  

Karena itu, anjuran-anjuran konstitusional tersebut dapat kita namakan sebagai sebagai 

etika konstitusi atau ‘constitutional ethics’ yang dapat melengkapi pengertian konvensional 

yang biasa kita pahami selama ini tentang hukum konstitusi ‘constitutional law’ atau hukum 

konstitusi. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar modern dapat kita pahami secara lebih 

luas, bukan saja sebagai sumber hukum konstitusi atau ‘constitutional law’, tetapi juga 

merupakan sumber etika konstitusi atau ‘constitutional ethics. Sebagai suatu pengertian baru 

tentu belum banyak sarjana yang memahaminya. Karena itu, saya sependapat dengan 

pandangan ahli konstitusi Amerika Serikat Keith E. Whittington yang merekomendasikan 

pentingnya mengembangkan teori tentang ‘constitutional ethics’ ini34.  

Di samping itu, dalam perkembangan dewasa ini sistem norma etika juga mengalami 

perubahan yang sangat mendasar. Seperti pernah dialami oleh sistem norma hukum mulai abad 

ke 10 dalam sejarah Islam atau pun mulai sekitar abad ke-17 di Eropah dimana sistem norma 

hukum mengalami proses positivisasi, sistem norma etika dewasa ini mengalami proses 

positivisasi yang serupa. Proses positivisasi hukum terjadi karena sistem norma hukum pada 

saatnya memerlukan proses pelembagaan yang lebih konkrit melalui proses penuangan secara 

tertulis disertai dengan pelembagaan infra-struktur penegaknya. Karena itu, dalam sejarah 

Islam muncul pengertian-pengertian mengenai ‘qanun’ (perundang-undangan) sebagai 

pelengkap terhadap sistem norma hukum yang sebelumnya hanya tertuang dalam bentuk 

paham-paham fiqh yang bersifat ilmiah.  

Sesudah pusat peradaban modern berpindah dari dunia Islam, pemikiran-pemikiran 

hukum terus berkembang di Eropah, dimulai dengan pelembagaan kitab-kitab hukum seperti 

Kode Sipil Napoleon, Kode Sipil Jerman, dan lain sebagainya. Kitab-kitab hukum tersebut 

diberlakukan secara resmi oleh otoritas negara dan didukung pula dengan sistem penegakan 

yang pasti melalui proses peradilan yang terlembagakan secara tersendiri dalam bentuk 

pengadilan-pengadilan yang bersifat otonom. Sekarang proses positivisasi yang sama sedang 
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 Keith E. Whittington, “On the Need for a Theory of Constitutional Ethics”, dalam Constitutional Corner, Volume 9, Number 3, 
hal. 60-66. 
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terjadi di bidang etika. Karena itu, mulai muncul pelbagai rumusan perundang-undangan yang 

berisi sebagian dari sistem norma etika itu. Misalnya, prinsip-prinsip kode etika dimuat dalam 

undang-undang untuk kemudian dirumuskan menjadi materi Kode Etik yang akan ditegakkan 

oleh lembaga penegak kode etik. 

 Oleh karena itu, dalam perkembangan dewasa ini, doktrin tentang ‘al-ahkam al-

khamsah’ sebagaimana dimaksud di atas, menurut pendapat saya, semuanya dapat termuat 

dalam perumusan norma hukum modern. Artinya, perumusan norma hukum dapat saja 

memuat semua kaedah yang lima tersebut, yaitu (i) kaedah wajib (kewajiban) atau ‘obligattere’, 

(ii) kaedah larangan (haram) atau ‘prohibere’, (iii) kaedah kebolehan atau ‘permittere’, (iv) 

kaedah anjuran positif (sunnah), maupun (v) kaedah anjuran negatif (makruh). Hal ini terjadi, 

pertama, karena perkembangan yang terjadi di bidang hukum administrasi dengan sistem 

sanksinya yang tersendiri atau bahkan tidak diharuskan dilengkapi dengan sistem sanksi sama 

sekali, karena sifat normanya yang hanya mengatur atau memberikan arah (directive and 

guiding principles) seperti dalam Artikel 45 Konstitusi Irlandia Tahun 1937 dan bab Khusus 

dalam Konstitusi India 194635. Kedua, karena perkembangan yang terjadi di bidang etika yang 

mulai semakin banyak dan luas diatur oleh atau dengan peraturan perundang-undang. Karena 

itu, perumusan norma hukum pun harus menyesuaikan diri dengan sifat-sifat norma etika yang 

diatur dan dijadikan sebagai objek pengaturan oleh undang-undang. 

Norma Etika. Dengan tetap bertitik tolak dari pendapat Hazairin sebagaimana sudah 

diuraikan di atas36, dapat dikatakan bahwa dalam sistem norma etik atau kesusilaan terdapat 

tiga kaedah seperti tergambar di bawah.  

Norma Etika 

 
Sunnah  

(Anjuran untuk) 
 

 
Kebolehan 

(Permittere) 

 
Makruh  

(Anjuran jangan) 

 

 Isi norma etik atau kesuliaan itu hanya kebolehan, anjuran untuk melakukan, atau 

anjuran untuk jangan melakukan sesuatu. Bagi mereka yang mengikuti anjuran, ia terhindar dari 

citra yang negatif, dan sebaliknya akan mendapatkan penilaian baik dalam kehidupan bersama. 

Jika seseorang terbiasa melakukan suatu perbuatan yang dianjurkan tidak dikerjakan, tetapi 

secara berulang-ulang terus saja melakukannya, sehingga hal itu berkembang menjadi 

kebiasaan, maka kebiasaan buruk itu dapat dengan mudah menjadi lahan empuk untuk 
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 Konstitusi India, Part IV Directive Principles of State Policy, Artikle 36-50. Lihat M.C. Jain Kagzi, The Constitutional 
of India Vol.1 & 2, India Law House, New Delhi, 2001. 
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meningkat menjadi pelanggaran hukum. Sebaliknya, jika seseorang terbiasa melakukan hal-hal 

yang memang dianjurkan maka dengan mudah baginya mendapatkan penilaian baik dari 

sesama warga yang akan memelihara dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dengan 

perkataan lain, kedudukan dan peran etika sangat penting dalam rangka penopang terhadap 

efektifitas sistem norma hukum. Tentu, norma etika tidak boleh dicampur-adukkan dengan 

norma agama dan norma hukum. Ketiganya harus dibedakan dengan jelas satu sama lain, tetapi 

pandangan yang berusaha memisahkan dan bahkan menjauhkan sistem etika dari sistem norma 

hukum tidak dapat dibenarkan. 

 Dalam sistem norma etika ada anjuran-anjuran yang – seperti dalam sebagian substansi 

norma hukum – berisi prinsip-prinsip nilai yang membimbing dan memandu (guiding principles) 

atau pun mengarahkan (directive principles)37. Karena itu, fungsinya terutama berkaitan dengan 

sistem sanksinya, lebih bersifat pencegahan, di samping pula penindakan. Untuk itu, sanksinya 

biasa ditentukan berupa teguran atau peringatan yang bertingkat-tingkat, mulai dari teguran 

lisan, teguran tertulis, ataupun teguran ringan dan teguran keras. Bahkan kadang-kadang 

ditentukan pula bahwa teguran itu dapat dijatuhkan secara bertahap atau bertingkat, misalnya 

teguran tingkat pertama, teguran kedua, dan teguran tingkat terakhir. Penentuan dan 

pengaturan mengenai sistem dan mekanisme penjatuhan sanksi itu dalam suatu pedoman 

penegakan kode etik dengan sebaik-baiknya, menurut keperluan berdasarkan sifat pekerjaan 

yang perilaku aparatnya hendak dikendalikan dengan sistem etik yang terkait. Bentuk yang 

paling keras karena tingkat keseriusan atau beratnya pelanggaran etik yang dilakukan oleh 

seorang aparat atau pemegang jabatan publik (ambts-dragger), adalah sanksi pemberhentian 

atau pemecatan seseorang dari jabatan publik yang bersangkutan. 

 

C. GEJALA PEMISAHAN DAN HUBUNGAN SINERGI ANTAR-NORMA 

1. Gejala Pemisahan dan Differensiasi Sistem Norma dalam Sejarah 

Pembedaan dan pemisahan pengertian-pengertian tentang norma atau kaedah-kaedah 

tentang perilaku manusia dapat dikatakan tumbuh dan berkembang dinamis dalam sejarah. 

Ketika Plato menulis buku ‘Nomoi’ yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris 

dengan istilah ‘The Laws38’, memuat kandungan makna yang jauh berbeda dan jauh lebih luas 

daripada istilah yang sama yang dipahami umat manusia dewasa ini. Dalam bahasa Inggerispun 

                                                           
37

 Lihat misalnya Artikel 45 Konstitusi Irlandia Tahun 1937 yang banyak mempengaruhi perumusan Konstitusi India yang juga 
memuat ketentuan yang sama, yaitu “Directive Principles of State Policy (DPSP)” sebagai prinsip penuntun yang bersifat 
membimbing dan mengarahkan, tidak mengikat secara hukum dan tidak dapat dijadikan refertensi di pengadilan. Durga Das 
Basu,Introduction to the constitution of India, Prentice Hall of India, New Delho, 1993.  
38

 Thomas L. Pangle (translator), The Laws of Plato, University of Chicago Press, 1988.  
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istilah ‘The Laws’ yang dimaksud sangat berbeda dari kata ‘the law’ yang dipahami sekarang39. 

Di dalam konsepsi Plato tentang ‘nomoi’ itu terkandung banyak pengertian yang mencakup juga 

pengertian moral atau etika dan bahkan juga tercampur aduk dengan pengertian-pengertian 

tentang hukum-hukum agama yang dianut dan diyakini oleh masyarakat Yunani kuno ketika itu.  

Kecenderungan untuk membedakan dan bahkan memisahkan pelbagai jenis norma atau 

kaedah perilaku manusia itu dalam pengertian-pengertian tentang norma hukum, norma etika, 

dan norma agama sebagai tiga kategori yang berbeda dan bahkan terpisah dan dipisahkan sama 

sekali satu sama lain, terjadi karena pengaruh gerakan politik dan perkembangan ilmu 

pengetahuan rasional manusia. Gerakan politik dimulai dengan pemisahan antara negara dari 

agama  (gereja) yang kemnudian dikenal sebagai gerakan sekularisme yang ditopang secara 

rasional oleh perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin lama berusaha untuk semakin 

menjauhi hal-hal yang berbau religius dan metafisis. Perkembangan ilmu pengathuan rasional 

manusia secara logis semakin memperlihatkan adanya faktor-faktor pembeda antara satu jenis 

kaedah dengan kaedah yang lain, sehingga muncullah pengertian norma agama, norma etika, 

dan norma hukum sebagai tiga kategori kaedah oleh aliran positivisme diidealkan untuk 

dipisahkan secara tegas satu dengan yang lain. 

Adalah filosof Perancis Auguste Comte (1798–1857) yang pertama kali memperkenalkan 

perspektif positivist ke dalam filsafat ilmu pengetahuan modern, yaitu dalam karyanya “The 

Course in Positive Philosophy” (1842)40. Buku ini dihimpun dari pelbagai tulisan yang terbit 

antara tahun 1830 sampai tahun 1842 yang selanjutnya diikuti buku yang ditulisnya pada tahun 

1844 dengan judul, “A General View of Positivism” (terbit dalam bahasa Perancis 1848 dan 

Inggeris 1865)41. Dalam karyanya ini, Auguste Comte membagi tahap perkembangan pemikiran 

manusia menjadi tiga tahapan secara gradual meninggalkan tahap-tahap sebelumnya, yaitu 

tahap teologis, metafisis, dan tahap positivist. Tahap perkembangan terakhir inilah yang 

dinamakannya sebagai tahap ‘scientific or positive’, yang pada pokoknya terpusat pada 

pengertian bahwa hak-hak individu lebih penting daripada aturan dari siapapun. Menurutnya, 

ide tentang kemampuan manusia untuk mengurus dan memimpin dirinya sendiri itulah yang 

menjadi pembeda antara tahap positivist ini dari tahap perkembangan sebelumnya.  

Dalam bidang hukum, filsafat Auguste Comte ini sangat berpengaruh, dan mendorong 

lahirnya aliran yang dikenal sebagai mazhab positivisme hukum (legal positivism school of 

                                                           
39

 Lihat Felix Heinimann, Nomos und Physis: Herkunft und Bedeutung einer Antithese im Griechischen Denken des 
5. Jahrhunderts (Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft (1945 dan 1965) dalam C.C.W. Taylor, Nomos 
and Phusis in Democritus and Plato Philosophy, Corpus Christi College, Oxford University Press; W. K. C. Guthrie, A 
History of Greek Philosophy, Vol. 3, Cambridge University Press, Cambridge, 1956, chap. 4; dan Richard D. 
McKirahan, Jr., Philosophy Before Socrates: An Introduction with Texts and Commentary, Hackett Publishing 
Company, Indianapolis, IN and Cambridge, 1994, chap. 19.  
40

 Mary Pickering, Auguste Comte: an intellectual biography Cambridge University Press, 1993 (paperback 2006). 
41

 Lihat juga H.S. Jones, (ed.), Comte: Early Political Writings, Cambridge University Press, 1998. 
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thought). Pemikiran filsafat hukum pada abad ke-18, ke-19 dan awal abad ke-20 banyak 

dipengaruhi oleh mazhab positivisme hukum ini. Hukum tidak boleh dicampuradukkan dengan 

etika dan apalagi dengan paham-paham keagamaan yang disebut oleh Auguste Comte sebagai 

tahap paling terbelakang dari taraf perkembangan pemikiran umat manusia dalam sejarah. 

Norma atau kaedah hukum dan norma etika harus dipisahkan, apalagi dengan kaedah-kaedah 

agama. Dalam pandangan Hans Kelsen yang dikenal dengan teorinya yang disebut Teori Murni 

tentang Hukum atau ‘Pure Theory of Law’ (Reine Rechtslehre) juga demikian. Hukum Hans 

Kelsen harus dimurnikan dari pengaruh-pengaruh non-hukum, seperti fakta sosial, kaedah 

moral, dan apalagi pengaruh agama42.  

Pandangan-pandangan seperti inilah yang dibentuk oleh aliran positivisme hukum yang 

pengaruhnya terus berkembang sampai sekarang, yang dibangun oleh para pemikir filsafat 

hukum abad ke-18, 19, dan 20 yang dikenal luas, seperti antara lain Jeremy Bentham, John 

Austin, Hans Kelsen, Ronald Dworkin, H.L.A. Hart, dan Joseph Raz. Yang dapat dikatakan paling 

berpengaruh di antaranya adalah H.L.A. Hart (1907-1992)43 dengan bukunya, “The Concept of 

Law” (1961)44, dan Hans Kelsen (1881-1973) dengan bukunya “Pure Theory of Law”45 dan 

“General Theory of Law and State”46 yang sangat tajam kritik-kritiknya dengan mengembangkan 

perspektif-perspektif baru sehingga positivisme hukum menjadi semakin kaya.  H.L.A. Hart dan 

juga Joseph Raz (salah seorang murid H.L.A. Hart) dapat dikatakan paling dikenal di kalangan 

negara-negara ‘common-law’, sedangkan Han Kelsen sangat dikenal di lingkungan negara-

negara ‘civil law’, terutama yang berbahasa Jerman, baik di lingkungan yang dikenal sebagai 

mazhab Wina (Vienna, Austria) maupun mazhab Brno di Cekosklovakia (Cecks dan Slovak). 

Semua pemikiran filsafat hukum aliran positivisme itu pada pokoknya bersumber dari 

cara pandang individualisme dan liberalisme yang kuat, yang salah satu karakteristik kuncinya 

terlihat pada orientasinya untuk sangat memusatkan perhatian pada ilmu pengetahuan hukum 

sebagai produk berupa pernyataan-pernyataan linguistik dan numerik (focus on science as a 

product, a linguistic or numerical set of statements). Di samping itu, ilmu hukum dalam cara 
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pandang positivisme sangat mementingkan aksioma yang mendemonstrasikan struktur dan 

koherensi logis dari pernyataan-pernyataan linguistik dan numerik itu. 

Pada abad ke-20, gelombang pertama sosiologi mazhab Jerman, termasuk Max Weber 

dan Georg Simmel menolak doktrin positivisme Comte dengan membangun tradisi baru, yaitu 

sikap anti-postivisme dalam sosiologi. Para pengusung ide ‘antipositivists’ dan ‘critical theorists’ 

menghubungkan positivisme dengan ‘scientism’ yang menganggap ilmu pengetahuan sebagai 

ideologi (science as ideology).  Positivisme logis atau atau 'neopositivists' menolak spekulasi 

metafisis dan mencoba untuk mereduksi pernyataan-pernyataan dan proposisi-proposisi 

menjadi logika murni (pure logic). Kritik yang sangat keras terhadap pendekatan ini datang dari 

para filosof, seperti Karl Popper, Willard Van Orman Quine and Thomas Kuhn yang sangat 

berpengaruh dan mendorong munculnya paham yang disebut ‘post-positivism’. Untuk 

selanjutnya muncul pula berbagai pandangan baru yang mencoba mengimbangi, termasuk 

munculnya gerakan-gerakan baru, seperti realisme kritis (critical realism) yang berusaha 

merekonsiliasikan ide-ide ‘postpositivist’ dengan pelbagai perspektif yang biasa disebut 'post-

modern perspectives’ tentang pengetahuan sosial. Pendek kata, aliran pandangan positivisme 

dalam filsafat dan termasuk dalam positivime hukum sudah banyak yang harus ditinggalkan, 

karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman. 

Karena itu, pengertian-pengertian konvensional yang kita warisi dari sejarah mengenai 

ide-ide hukum positif juga harus disesuaikan dengan perkembangan di abad ke-21 sekarang. 

Jika dalam pandangan ‘reine-rechtslehre’ (pure theory of law) Hans Kelsen47, teori hukum harus 

dimurnikan dalam arti tidak boleh dicampur-adukkan dengan pengertian-pengertian moral, 

etika, dan apalagi agama, maka di zaman sekarang hubungan di antara ketiga jenis norma itu, 

yaitu norma agama, norma etika, dan norma hukum harus kembali ditelaah. Meskipun 

ketiganya tidak boleh dicampur-adukkan, tetapi ketiganya juga tidak boleh saling 

dipertentangkan atau malah dijauhkan seakan-akan tidak boleh ada hubungan sama sekali. 

Padahal, ketiganya sama-sama merupakan konsep tentang norma ideal yang dapat difungsikan 

sebagai sarana pengendalian, pemberi dorongan, dan bimbingan terhadap perilaku ideal umat 

manusia dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Dinamika perkembangan filsafat lah 

yang justru telah menyebabkan hubungan di antara ketiga sistem norma itu saling menjauh 

selama ini sehingga menyebabkan pengertian ‘nomoi’ yang dibayangkan oleh Plato dalam buku 

klasiknya berubah menjadi norma hukum yang seakan-akan sama sekali tidak berhubungan 

dengan norma agama dan norma etika sampai abad ke-20. 

2. Merumuskan Kembali Relasi Antar Norma 
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Sebagai akibat pemisahan antar norma hukum dari norma etika dan norma agama 

dalam sejarah, dengan menggunakan argumen positivisme hukum yang pada puncaknya 

diidealkan oleh Hans Kelsen harus dimurnikan dari pengaruh-pengaruh unsur-unsur non-hukum 

yang dikenal sebagai teori murni tentang hukum (pure theory of law), hukum diidealisasikan 

sebagai doktrin sebagai norma yang paling tinggi. Dari pandangan demikian, dikonstruksikan 

bahwa negara yang ideal adalah konsepsi tentang negara hukum, yang menempatkan hukum 

pada posisi tertinggi dengan doktrin yang dikenal sebagai ‘supremacy of law’ sebagai salah satu 

ciri prinsip “Rule of Law” menurut ajaran A.V. Dicey. Pengertian ‘rule of law’ menurut Dicey 

mencakup pengertian tentang prinsip-prinsip: 

1) Persamaan dalam hukum (Equality before the law);  

2) Supremasi hukum (Supremacy of law) 48; 

3) Proses penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan prosedur hukum (Due process of law). 

Dalam sistem penyelenggaraan kekuasaan negara, kedudukan hukum tidak dapat 

ditawar-tawar harus ditempatkan dalam posisi sebagai panglima. Norma agama dan norma 

etika bahkan dipahami tidak lah lebih tinggi kedudukannya daripada hukum. Agama dan etika 

harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang dilambangkan dalam posisi 

tertinggi pada konstitusi yang disebut sebagai ‘the highest law”. Karena itu, hukum agama, 

kaedah-kaedah etika yang dianut oleh warga masyarakat tidak boleh bertentangan dengan 

konstitusi, karena konstitusi negara merupakan hukum yang paling tinggi kedudukannya dalam 

suatu negara. Cara pandang demikian inilah pada umumnya dianut oleh para sarjana hukum 

dari dulu sampai sekarang. Di Indonesia sendiri dewasa ini dapat dikatakan lebih dari 95% 

sarjana hukum terbiasa dengan cara berpikir demikian, yaitu memperlakukan norma hukum 

sebagai kaedah yang paling tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Daya cengkeram paham positivisme hukum sudah sangat kuat pengaruhnya di dunia pendidikan 

hukum kita sejak dari zaman Hindia Belanda. 

Paham positivist bahkan mempengaruhi cara para sarjana hukum dalam memahami 

hukum yang seolah hanya dilihat sebagai teks-teks tanpa jiwa. Hukum biasa dipahami hanya 

dengan pendekatan ‘grammatical reading’ dengan memperdebatkan titik dan koma. Konstitusi 

negara juga biasa dipahami dengan pendekatan tekstual tanpa mempertimbangkan pentingnya 

pendekatan ‘moral and philosophical reading’. Tanpa disadari, mahkamah konstitusi juga dapat 
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berkembang menjadi sekedar mahkamah undang-undang dasar, jikalau para hakimnya terlalu 

kaku dalam memahami ide dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi dengan pendekatan 

posivistik yang mengutamakan teks tanpa konteks. Hukum dan konstitusi dipahami sebagai 

sarana yang membatasi dan bahkan menghambat kebebasan, bukan sarana yang 

membebaskan dan memerdekakan manusia Indonesia dari penjajahan. Orang bekerja karena 

hukum, karena peraturan, ‘rule-driven’, bukan karena misi dan kemuliaan tujuan yang hendak 

dicapai dan diwujudkan (mission-driven). Jika peraturan tidak mengatur dan memberikan 

perintah, maka orang cenderung tidak bekerja.  

Sebaliknya, jikalau peraturan menentukan, meskipun ternyata tujuan yang hendak 

dicapai sudah terwujud di depan mata, maka kegiatan tetap harus dilakukan semata-mata 

karena peraturan menentukan demikian. Akibatnya, hidup menjadi kaku. Manusia berubah 

menjadi robot tanpa jiwa. Orang bekerja atau tidak bekerja semata-mata karena aturan dan 

karena tersedia tidaknya anggaran yang sudah ditentukan menurut peraturan. Hukum berubah 

fungsinya bukan lagi sebagai pendorong kemajuan tetapi malah menjadi penghambat 

kemajuan. Hukum tidak lagi membebaskan manusia dari penjajahan dan ketidakadilan, tetapi 

berubah menjadi mengungkung hidup kita menjadi tidak merdeka untuk berkreatifitas untuk 

membangun peradaban. Padahal UUD 1945 yang disusun dan kemudian disahkan pada tanggal 

18 Agustus 1945 justru diniatkan untuk menjadi konstitusi pembebasan bangsa dari penjajahan. 

Bahkan, dalam kalimat atau alinea pertama pembukaan undang-undang dasar yang berasal dari 

naskah Piagam Jakarta 22 Juni 1945 (sebelum Indonesia merdeka) dinyatakan “Bahwa 

sesungguhnya, kemerdekaan itu ialah hak hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka 

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan 

peri-keadilan”. Artinya, UUD 1945 tidak lain merupakan konstitusi pembebasan (liberating 

constitution), bukan konstitusi yang sekedar membatasi kekuasaan, apalagi yang hanya 

dipahami dalam perspektif yang sangat formalistik, kaku, tekstualis, dan positivistis yang tanpa 

roh etika keadilan dan etika konstitusi (constitutional ethics). Pancasila merupakan sumber 

hukum dan sekaligus sumber etika. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 memuat kandungan norma hukum konstitusi (constitutional law) dan sekaligus norma 

etika konstitusi (constitutional ethics) secara sekaligus49. 

Hal yang sama dengan aturan tentang anggaran negara. Jika suatu program sudah 

dianggarkan maka meskipun tujuan yang hendak dicapai tidak lagi diperlukan, tetapi karena 

anggarannya sudah ada, sang pejabat tetap harus melaksanakan program itu demi daya serap 

anggaran. Jika tidak dilaksanakan berarti melanggar aturan. Inilah yang disebut sebagai ‘budget-

driven’, bukan ‘mission-driven’. Akibatnya kebiasaan begini lah yang berkembang yang dalam 

praktik biasa disebut sebagai kebiasaan menghabis-habiskan anggaran untuk memenuhi target 
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 Baca uraian tentang ini dalam Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, SInar Grafika, Jakarta, 2014. 
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daya serap anggaran setiap tahun. Kebiasaan ini diberikan pembenaran oleh peraturan 

perundang-undangan yang mengatur dan dipahami juga dengan cara pandang yang sama, yaitu 

‘rule-driven’, bukan ‘mission-driven’. Semua ini antara lain disebabkan oleh cara pandangan 

positivisme hukum yang kaku dan serba konkrit dengan asumsi dasar bahwa manusia tidak 

dapat dipercaya, sehingga oleh karena itu harus dibatasi oleh hukum. Hukum bukan berfungsi 

sebagai sarana pembebasan (liberating), tetapi merupakan sarana yang pengendalian dan 

pembatasan kebebasan manusia yang pada dasarnya tidak dapat dipercaya itu. 

Masalahnya sekarang, di masa kini, bagaimanakah sebaiknya kita membangun dan 

memahami pola hubungan atau relasi yang ideal antara sistem norma hukum, norma, etika, dan 

norma agama itu? Apakah cara pandang para sarjana hukum yang menempatkan hukum pada 

posisi tertinggi masih dapat dipertahankan? Lihatlah bagaimana para ulama, pendeta dan 

rohaniawan lainnya memandang etika dan agama pada posisi yang lebih tinggi daripada hukum. 

Hukum negara bagi para tokoh-tokoh agama justru tidak boleh bertentangan dengan hukum-

hukum agama, sehingga karena itu norma agama lah yang dianggap paling tinggi, bukan norma 

hukum. Jika kedua pandangan ini dipertentangkan, secara mudah orang dapat berkesimpulan 

bahwa kedua cara pandang tersebut sama-sama bias. Para sarjana hukum tentu saja bias dan 

berusaha untuk memelihara kesombongannya sendiri dengan hanya mengakui hukum sebagai 

panglima kehidupan, bukan agama ataupun etika. Doktrin hukum yang diyakini benar selama 

selama ini adalah prinsip “the rule of law, not of man” sebagai ciri utama negara hukum atau 

‘rechtsstaat’. Sebaliknya para rohaniawan atau agamawan sudah tentu akan menempatkan 

kaedah agama dalam posisi tertinggi, bukan hukum. 

Perdebatan mengenai kaedah mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah itu 

terjadi karena berkembang-luasnya upaya untuk memisahkan secara kaku sistem norma hukum 

itu sendiri dari sistem norma agama dan etika. Namun dalam perkembangan di zaman 

sekarang, muncul praktik-praktik baru yang justru memberikan gambaran yang berbeda 

mengenai pola hubungan atau relasi ideal di antara ketiga sistem norma tersebut, terutama 

antara sistem norma hukum dan sistem norma etika. Di zaman sekarang, banyak bukti 

menunjukkan bahwa kedua sistem norma ini tidak dapat lagi dipahami terpisah sama sekali satu 

dengan yang lain. Sistem hukum yang selama ini dipercaya dan dijadikan tumpuan harapan 

yang dinilai paling handal untuk menyelesaikan pelbagai masalah kemanusiaan dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terbukti makin memperlihatkan keterbatasannya. 

Pidana mati yang semula dianggap sebagai solusi semakin dinilai tidak manusiawi, sedangkan 

pidana penjara yang dijadikan andalan semakin tidak efektif dalam mencapai tujuan mulianya 

untuk resosialisasi. Dimana-mana penjara penuh dan jumlah serta jenis kejahatan terus 

berkembang biak semakin tidak teratasi.  
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Karena itu, pertama, muncul pemikiran baru bahwa hubungan antara sistem norma 

hukum dan etika tidak boleh dipisahkan tetapi haruslah bersifat sinergis, saling menopang, dan 

saling melengkapi. Jika keduanya dipisahkan secara ekstrim seperti yang terjadi selama ini 

sebagai akibatnya kakunya cara pandang positivisme dalam sejarah, keduanya dan bahkan 

ketiga sistem norma hukum, etika, dan agama akan berjalan sendiri-sendiri dengan segala 

kelemahan dan kelebihannya masing-masing yang sudah terbukti bersifat terbatas. 

Kompleksitas kehidupan umat manusia di zaman modern dan post modern terbukti sangat 

rumit dan tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri hanya oleh sistem norma hukum, 

sistem etika, atau bahkan – dalam arti yang sempit – hanya sistem norma ‘agama’ saja. Dalam 

kenyataan praktiknya, ketiga sistem norma itu sama-sama berurusan dengan kualitas prilaku 

manusia yang dianggap ideal, sehingga oleh karena pemisahan formalistik dan positivistik yang 

terjadi selama ini, ketiganya sering saling berbenturan atau bahkan sengaja dibentur-benturkan 

satu sama lain untuk maksud yang bersifat tidak seimbang dalam memberikan perlakuan 

kepada ketiganya dengan lebih mengutamakan sistem norma hukum daripada yang lain. 

Sekarang, baru disadari bahwa ternyata sistem norma hukum tidak dapat lagi diharapkan 

sebagai andalan satu-satunya, sehingga oleh sebab itu harus mulai disinergikan secara 

seimbang dengan sistem norma etika dan bahkan sisrtem norma agama. Ketiganya tetap harus 

dibedakan dan tidak boleh dicampuradukkan pengertian-pengertiannya. Tetapi ketiganya 

jangan dipisahkan atau apalagi dipertentangkan. 

Kadang-kadang memang kita temukan kasus dimana penilaian kita tentang keadilan 

saling berbenturan satu dengan yang lain. Misalnya, kita dihadapkan pada pilihan antara 

mengutamakan keadilan hukum (gerechttigkei, legal justice) atau kepastian hukum 

(rechtssicherheit, rechtszekerheid, legal certainty and predictability). Dalam keadaan yang 

demikian keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan faktor tujuan ketiga, yaitu 

kemanfaatan hukum (zweckbigkeit, legal purpose atau legal utility) untuk memberikan solusi 

yang berguna bagi kehidupan bersama sesuai dengan doktrin tentang tiga tujuan hukum yang 

dikenal luas dalam filsafat hukum50. Jika dalam satu kasus ternyata norma hukum bertentangan 

dengan norma etika atau norma agama, maka solusinya adalah pada kemuliaan tujuan yang 

hendak dicapai atau diwujudkan. Pasti ada pilihan yang dapat dinilai paling tepat dalam semua 

situasi yang sulit untuk mengambil keputusan terbaik. Namun, konflik nilai atau pertentangan-

pertentangan normatif seperti ini haruslah dilihat dan dipecahkan secara kasus demi kasus, 

tidak boleh dijadikan maxim yang diberlakukan umum. Konflik-konflik antar norma itu juga 

bukanlah sesuatu yang harus diidealkan tetapi harus diselesaikan secara setempat dan sewaktu-

waktu dengan pendekatan kasus per kasus. Kadang-kadang hukum yang harus diutamakan, 

tetapi kadang-kadang etika yang mesti dikedepankan.  

                                                           
50

 Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum itu adalah menciptakan keadilan (Gerechtigkeit), kepastian (Rechtssicherheit), dan 
kemanfaatan (Zweckmaβigkeit). Shidarta, “Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan”, dalam 
Republik Indonesia, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010, hal. 3.  
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Perbedaan perlakuan dalam kasus demi kasus kadang-kadang dapat dipolakan secara 

umum, misalnya, untuk kasus-kasus yang terkait di bidang keperdataan yang seringkali harus 

lebih diutamakan adalah pendekatan formalistik. Demi kepentingan nilai-nilai keadilan yang 

lebih luas, sistem norma hukum dengan asas kepastian harus lebih diutamakan daripada norma 

etika dan prinsip keadilan yang lebih sempit. Karena itu, dalam proses pembuktian di 

pengadilan, biasa diterima luas adanya doktrin tentang pembuktian formil versus pembuktian 

materiel. Di bidang hukum pidana proses pembuktiannya harus bersifat materiel, tetapi di 

bidang hukum perdata harus bersifat formil. Dalam urusan kepemiluan, perkara-perkara yang 

terkait membutuhkan kepastian jadwal waktu, sehingga oleh sebab itu, peradilan dalam urusan 

kepemiliuan (electoral justice) harus dipandang sebagai salah satu bentuk atau jenis peradilan 

cepat (speedy trial) yang prosesnya cukup dilakukan dengan pendekatan kepastian hukum yang 

adil dan dengan asas pembuktian formil saja. Meskipun secara teoritis, asas pembuktian 

materiel lebih dimuliakan tetapi pengadilan tidak perlu mempersulit diri sendiri dengan sok-sok 

melakukan pembuktian materiel dengan akibat beban perkara tidak tertangani dengan baik dan 

kualitas putusan menjadi terbengkalai yang pada gilirannya justru membebani negara sebagai 

keseluruhan. 

Kedua, hubungan ideal di antara keduanya bukanlah bersifat atas-bawah, tetapi – dalam 

pendapat saya – justeru harus dipahami bersifat luar-dalam. Hukum tidak dapat lagi dipahami 

sebagai sesuatu yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada sistem etika. Konstitusi adalah 

hukum tertinggi, tetapi di dalamnya bukan hanya berisi nilai-nilai hukum atau ‘constitutional 

law’, tetapi harus pula dipahami sebagai dokumen yang berisi nilai-nilai etika atau 

‘constitutional ethics’ yang juga sama tingginya dengan ‘constitutional law’. Hukum dapat 

diibaratkan sebagai jasad, sedangkan etika adalah roh atau jiwanya. Hukum adalah bentuk, 

sedangkan etika adalah esensi. Karena itu, hukum tidak boleh dipisahkan dari rohnya, yaitu 

keadilan. Karena itu, secara berseloroh, saya sering mengatakan kepada para mahasiswa 

hukum, janganlah menjadi sarjana peraturan dengan mengabaikan keadilan. Jangan tegakkan 

hukum tetapi melupakan keadilan. Dalam praktik, berapa banyak peraturan ditegakkan oleh 

para petugas penegakan hukum tetapi yang ditegakkan itu bukanlah keadilan. Hukum haruslah 

dipahami dalam keseimbangan antara pengertian-pengertian tentang peraturan dan keadilan. 

Para Sarjana Hukum (SH) diharapkan benar-benar menjadi hukum, bukan sekedar Sarjana 

Peraturan (SP). Setiap Sarjana Hukum mampu menangkap, memahami, dan menghayati nilai-

nilai keadilan yang esensiel yang terkandung dalam aneka teks-teks peraturan perundang-

undangan. 

Ketiga, etika haruslah dipandang lebih luas cakupan dan jangkauannya daripada hukum. 

Sesuatu perbuiatan yang melanggar hukum sudah pasti dapat dikategorikan sebagai perbuatan 

yang juga melanggar etika. Tetapi sesuatu perbuatan yang melanggar etika, belum tentu 

merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Karena itu, pengadilan hukum tidak dapat 
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menilai putusan pengadilan etika, karena penilaian tentang etika berada di luar jangkaun 

hukum dan berada dalam ranah peradilan etika. Misalnya, seorang pegawai negeri 

diberhentikan oleh atasannya dengan keputusan tata usaha negara berdasarkan hasil 

persidangan majelis kehormatan sebagai institusi penegak kode etik yang menilai bahwa yang 

bersangkutan terbukti melanggar kode etik dengan kategori sangat berat. Jika persoalan ini 

dibawa ke pengadilan tata usaha negara sebagai institusi peradilan hukum, maka 

kesimpulannya belum tentu dinyatakan sebagai pelanggaran hukum, meskipun institusi 

penegak kode etik sebagai lembaga peradilan etik menyatakannya sebagai pelanggaran etik 

dengan kategori sangat berat. Karena itu, keputusan tata usaha negara yang melaksanakan 

putusan peradilan etika tidak mungkin dibawa ke ranah hukum dengan memberikan 

kewenangan kepada pengadilan tata usaha negara untuk menilai keputusan tata usaha negara 

yang menjalankan putusan peradilan etik tersebut ataupun – apalagi -- untuk menilai materi 

putusan institusi peradilan etika tersebut. 

Bahkan, keempat, di samping lebih luas, etika juga ibarat samudera yang luas, tempat 

hukum sebagai kapal keadilan dapat berlayar lepas. Samudera tentu sangat luas terbentang, 

tetapi lebih daripada itu, samudera yang luas itu juga harus dipahami sebagai tempat kapal 

hukum itu mengapung kokoh untuk mewujudkan impian keadilan dalam kehidupan. Karena itu, 

Earl Warren, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat (1953-1969)  pernah menyatakan51, “In a 

civilized life, law floats in a sea of ethics. Each is indispensable to civilization. Without law, we 

should be at the mercy of the least scrupulous; without ethics, law could not exist”. (Di dalam 

kehidupan yang beradab, hukum mengapung di atas samudera etika. Tanpa hukum, ibarat kita 

menyerahkan hidup pada belas kasihan orang yang paling tidak berhati-hati; sedangkan tanpa 

etika, hukum tidak akan ada) .  

Artinya, sistem norma hukum itu bukan saja tidak dapat dipisahkan dari etika, tetapi 

bahkan tumbuh dan tegak berfungsinya hukum itu dengan baik hanya dapat terjadi jika ia 

ditopang dan didukung oleh bekerja sistem norma etika dalam kehidupan masyarakat yang 

berkeadaban. Keduanya merupakan keniscayaan untuk peradaban. Tanpa hukum, hidup kita 

akan tergantung kepada belas kasihan hidup etika; tanpa etika, hukum tidak akan ada). Karena 

itu, keadilan juga tidak dapat dipisahkan dari keberadaban. Itulah sebabnya ‘the founding 

leaders’ Indonesia merumuskan sila kedua Pancasila dengan perkataan “Kemanusiaan Yang Adil 

dan Beradab” yang ditulis langsung sesudah sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Peradaban suatu bangsa selalu membutuhkan sinergi antara nilai-nilai ketaqwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa dengan prinsip keadilan yang diimpikan dalam sila kedua dalam 

hubungan yang serasi antara tiga serangkai nilai, yaitu ketuhanan, keadilan, dan keadaban. 

                                                           
51

 Pidato Earl Warren dalam suatu acara di Jewish Theological Seminary, New York City, November 11, 1962. Lihat:  
http://politicalquotes.org/node/18543#sthash.HL6wNkL0.dpuf 
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Selain itu, dalam perkembangan di zaman sekarang, sistem norma etika juga tengah 

mengalami perubahan yang pesat seperti yang pernah dialami oleh sistem norma hukum. 

Kecenderungan yang pernah dialami oleh sistem norma hukum dalam sejarah, yaitu munculnya 

arus kebutuhan untuk melakukan upaya posivisasi hukum juga sedang dialami oleh sistem 

norma etika, terutama di abad ke-21 ini. Ini terlihat pada kecenderungan munculnya kebutuhan 

di mana-mana di seluruh dunia untuk mengembangkan infra-struktur etik, terutama di dunia 

bisnis dan di lingkungan jabatan-jabatan publik dengan cara menuliskan naskah-naskah kode 

etik dan kode perilaku dengan didukung oleh pembentukan institusi-institusi penegakan kode 

etik dan kode perilaku itu secara resmi dalam sistem administrasi pemerintahan negara. Karena 

itu, jika dulu norma hukum (legal norms) secara tegas dibedakan dari norma etik (ethical norms) 

semata-mata dari sifat memaksa dalam proses keberlakuan atau pemberlakuannya, yaitu 

bahwa ‘legal norm is imposed from without’, sedangkan ‘ethical norm is imposed from within’, 

maka dewasa ini pembedaan demikian tidak lagi bersifat mutlak.  

Dalam perkembangan dewasa ini, harus dicatat bahwa pembedaan antara daya paksa 

dari dalam versus dari luar itu juga berkembang dari waktu ke waktu. Sistem infra-struktur etik 

yang dibahas panjang lebar dalam buku ini memperlihatkan kenyataan bahwa pengertian 

bahwa norma etika semata-mata hanya bersifat ‘imposed from within’ sudah tidak memadai 

lagi. Di seluruh dunia dewasa ini, berkembang luas kebutuhan untuk membangun infra-struktur 

kode etik dan institusi penegak kode etik secara melembaga yang dapat memaksakan 

berlakunya dengan pengenaan sanksi yang konkrit bagi para pelanggar kode etik. Bahkan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri sesuai keputusan Sidang Umum tahun 1996 yang lalu, 

justru merekomendasikan agar semua negara anggota PBB membangun apa yang dinamakan 

“ethics infra structure in public offices”, infra-struktur etik untuk jabatan-jabatan publik. Untuk 

itu, maka pengaturan-pengaturan tentang kode etik dan prosedur penegakan kode etik itu 

mulai dituangkan secara resmi dalam bentuk undang-undang atau peraturan lain yang bersifat 

mengikat untuk umum, sehingga nilai-nilai etika dan perilaku ideal dimaksud dapat ditegakkan 

dengan efektif atas dukungan kekuasaan negara.  

Yang diatur dalam perundang-undangan itupun tidak hanya berkenaan dengan prosedur 

penegakannya tetapi juga mengenai sebagian materi etika itu sendiri, sekurang-kurangnya 

mengenai prinsip-prinsip nilai yang bersifat umum dan abstrak. Meskipun materi kode etik 

masih tetap dirumuskan bersama oleh para subjek yang mengikatkan diri untuk tunduk kepada 

kode etik tersebut, tetapi sebagian materi dan prosedurnya berasal dari materi undang-undang 

atau peraturan perundang-undangan resmi, sehingga sistem norma etik juga ditopang oleh 

sistem norma hukum. Setidaknya kita dapat membedakan, seperti dalam sistem norma hukum, 

yaitu adanya etika materiel dan etika formil seperti dalam hukum dikenal adanya hukum 

materiel dan hukum formil. Etika materiel dapat disebut sebagai etika primer, sedangkan etika 

formil merupakan etika sekunder. Karena itu, seperti sanksi hukum, sistem norma sanksi etik 
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juga dapat dipaksakan dari luar kesadaran sendiri, yaitu oleh institusi penegaknya yang bersifat 

independen dan otoritatif. Meskipun demikian, tentu sifat sanksi ketiga norma agama, hukum, 

dan etika tersebut tetap dapat dibedakan antara dua jenis sanksi itu. Sanksi ketiga jenis norma 

tersebut tetap dapat dibedakan antara sanksi yang dijatuhkan dari dalam kesadaran sendiri 

(imposed from within) dan sanksi yang dikenakan dari luar kesadaran sendiri (imposed from 

without). 

Semua ini dapat kita namakan sebagai perkembangan etika positif dalam artinya 

munculnya upaya untuk melakukan positivisasi sistem norma etika, seperti yang sudah biasa 

kita kenal dengan istilah hukum positif yang berkembang atas pengaruh positivisme hukum di 

masa lalu. Artinya, cara pandang positivisme tersebut, di samping banyak dampak negatifnya, 

juga banyak kegunaannya bagi perkembangan hukum dan juga etika. Karena itu, sebagaimana 

akan diuraikan pada bagian yang tersendiri dalam buku ini, perkembangan etika positif  yang 

digambarkan di atas juga muncul sebagai akibat pengaruh positif aliran pikiran posivisme 

tersebut. Dulu sistem norma hukum pada mulanya juga tidak dituliskan secara resmi dan 

dikukuhkan keberlakuannya oleh kekuasaan negara, sampai saatnya muncul kebutuhan untuk 

menuliskannya dan diberlakukan secara resmi oleh kekuasaan negara dalam bentuk perundang-

undangan. Inilah yang dipahami dalam sejarah dengan pengertian peraturan perundang-

undangan.  

Pengalaman yang yang sama dewasa ini juga sedang dialami oleh sistem norma etika. 

Semula norma etika itu dipahami sebagai sesuatu sistem norma yang hidup dalam pergaulan 

bermasyarakat tanpa membutuhkan penuangan resmi dalam bentuk tulisan. Tetapi, lama 

kelamaan muncul kebutuhan untuk menuliskannya dalam bentuk kode etik dan kode perilaku, 

dan bahkan dimulai pada akhir abad ke-20 muncul lagi kebutuhan untuk membentuk infra-

struktur kelembagaan yang berfungsi sebagai penegak kode etika dan kode perilaku tersebut, 

sekaligus sebagai institusi pemberi sanksi atas pelanggaran terhadapnya. Inilah gejala yang saya 

namakan sebagai positivisasi sistem etika, seperti yang pernah dialami oleh sistem norma 

hukum di masa lalu karena pengaruh yang luas dari aliran positivisme hukum. Dengan 

perkataan, terlepas dari pelbagai kelemahan dari cara pandang positivisme hukum itu, logika 

positivisme juga ada gunanya, baik untuk perkembangan hukum maupun dewasa ini untuk 

perkembangan sistem etika publik. 

 

D. SISTEM SANKSI AGAMA, HUKUM, DAN ETIKA 

 

1. Reward and Punishment 
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Setiap norma berisi nilai-nilai yang membimbing warga masyarakat untuk berperilaku 

ideal, baik dalam (i) hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, (ii) dalam hubungan 

antara manusia dengan sesama warga masyarakat atau pun dengan sesama umat manusia, (iii) 

dalam hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya atau pun lingkungan alam semesta, 

atau pun (iv) dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan atau sesuatu Dzat yang 

diyakininya patut disembah sebagaimana mestinya. Norma etika mengatur pola-pola hubungan 

yang ideal antara orang per orang manusia dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain. 

Karena itu, dalam pengertian etika ini biasa dibedakan antara pengertian kesusilaan pribadi dan 

kesusilaan antar pribadi. Kesusilaan antar pribadi itu lah yang biasa dikenal disebut kesopanan 

atau kesantunan yang disingkat menjadi sopan-santun. Misalnya soal cara bertutur kata 

ataupun berkenaan dengan pilihan-pilihan kata untuk diucapkan kepada orang yang lebih tua, 

maka hal itu disebut sebagai soal sopan-santun. Tetapi, soal cara kita bersikap mengenai diri 

sendiri yang mempunyai prinsip tidak mau meminta, kecuali jika diberi oleh orang lain, maka 

sikap batin yang demikian merupakan soal kesusilaan pribadi atau etika pribadi. 

Jika seseorang melanggar etika atau kesusilaan pribadinya sendiri, maka perasaannya 

menjadi tidak tenang, ada sesuatu yang tidak enak di hati, meskipun hal itu tidak berhubungan 

sama sekali dengan orang lain, termasuk apalagi merugikan orang lain. Sanksi yang demikian 

bersifat sangat pribadi dan personal, karena kesadaran batin masing-masing orang per orang. 

Karena itu, banyak pakar yang menyatakan bahwa secara teoritis sistem etika dan kesadaran 

untuk taat kepada norma etika beserta sistem sanksinya itu bersifat ‘imposed from within’, atau 

dipaksakan dari dalam diri tiap-tiap manusia sendiri, bukan dari dipaksakan dari luar kesadaran 

manusia atau ‘imposed from without’ seperti norma hukum. Norma etika itu serupa dengan 

norma agama, yaitu ‘imposed from within’ dan karenanya bersifat pribadi (privaat). Sedangkan 

norma hukum dipaksakan dari luar kesadaran manusia, yaitu dipaksakan oleh kekuasaan 

negara. 

Dalam proses pemberlakuan sistem norma yang dimaksudkan sebagai sarana untuk 

mendidik dan membimbing ke arah perilaku ideal itu tentu diperlukan iming-iming agar 

dorongan dan bimbingan itu efektif. Untuk itulah dikenal adanya sistem ‘reward and 

punishment’ atau imbalan pujian bagi yang taat dan ganjaran sanksi atau hukuman bagi yang 

tidak mentaatinya. Perkembangan pemikiran para ahli tentang sistem ‘reward and punishment’ 

ini juga berkembang pesat di dunia akademis. Bahkan Christine Horne secara khusus menulis 

memberi judul pada bukunya dengan istilah, “The Rewards of Punishment: A Relational Theory 

of Norm Enforcement”52. Christine Horne memperlihatkan teori sosial baru tentang norma yang 

memberikan penjelasan rasional mengenai mengapa orang menghukum, bagaimana 

mekanisme penegakan norma yang saling menghubungkan sistem-sistem norma yang bersifat 
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independen satu sama lain serta menjelaskan bagaimana relasi-relasi sosial menuntut individu 

manusia  menegakkan norma, meskipun terkadang kurang masuk akal. 

Adanya sistem ‘reward and punishment’ dan bahkan ‘rewards of punishment’ seperti 

yang diistilahkan oleh Christine Horne tersebut dapat dikatakan merupakan gejala yang bersifat 

alamiah. Ada norma, baik norma agama, norma, etika, dan norma hukum, maka diperlukan 

adanya sistem imbalan pujian dan ganjaran sanksi. Adanya ancaman sanksi atau hukuman itu 

penting untuk menuntun perilaku warga agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, 

sebaliknya adanya janji atau iming-iming pujian agar orang melakukan sesuatu perbuatan yang 

baik akan mendorong orang untuk benar-benar berbuat baik. Menurut Christoph Hauert,  

“The fear from punishment as well as the prospect of a reward create high incentives to 

cooperate and contribute to the public good. However, since reward and punishment are 

costly, 'rational' players will choose not to punish or reward their co-players. But then, if 

nobody punishes (rewards), the incentive to cooperate vanishes. Consequentially 

punishment (reward) alone is unable to promote persistent cooperation”53. 

Ketakutan orang akan hukuman (punishment) seperti juga harapan orang akan pujian 

dan penghargaan (reward) memberikan insentif untuk kerjasama dan menyumbang terhadap 

kepentingan umum dan kebaikan publik. Hanya saja, ‘reward and punishment’ itu sendiri tidak 

mudah dan juga menelan biaya (sosial) yang tidak kecil, sehingga menyebabkan orang yang 

rasional mencari jalan yang paling aman untuk tidak menghukum ataupun memuji orang lain. 

Akan tetapi, jika tidak ada orang yang menghukum ataupun memberi penghargaan, insentif 

untuk kerjasama menjadi hilang. Akibatnya, hukuman atau pujian bersendirian, dan tidak 

mungkin diharapkan mempromosikan kerjasama secara persisten. Pendek kata, dalam 

kehidupan bermasyarakat, keduanya – reward and punishment – haruslah sama-sama ada 

untuk menjalankan fungsinya sebagai pendorong dan penuntut ke arah perilaku ideal dalam 

kehidupan bersama. 

Namun demikian, dalam pembahasan mengenai sistem norma agama, norma etika, dan 

norma hukum dalam buku ini, fokus perhatian hendak kita tujukan hanya kepada sistem 

hukuman atau sistem sanksi saja, bukan tentang sistem penghargaan seperti yang dimaksudkan 

di atas. Oleh karena itu, yang diuraikan di bawah ini hanyalah persoalan yang terkait dengan 

sistem norma beserta sistem sanksinya saja, khusus mengenai sistem etika dan sistem sanksi 

etika yang menjadi pusat perhatian buku ini. 

2. Sistem Sanksi Agama 
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Agama pada umumnya mengajarkan konsep tentang kehidupan sesudah kematian. 

Karena itu, dalam agama selalu diajarkan mengenai konsepsi tentang surga dan neraka yang 

berkaitan dengan dosa dan pahala. Barangsiapa yang mendapat pahala lebih banyak dari pada 

dosanya, maka kelak diyakini akan mendapatkan ganjaran surga. Sebaliknya orang yang banyak 

berdosa, kelak akan masuk neraka. Kehidupan di surga dibayangkan berisi penuh kenikmatan da 

kebahagiaan, sedangkan neraka penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Di surga 

dibayangkan ada taman firdaus yang serba indah, nyaman, dan menyenangkan, sedangkan 

neraka digambarkan penuh dengan bara api panas dan air mendidih yang pedih menyakitkan, 

menghanguskan dan menghancurkan. Janji surga dan ancaman neraka itu bagi orang beragama 

secara awam biasanya efektif untuk mengendalikan perilaku manusia dalam kehidupan, 

sehingga mereka terhindar dan tercegah dari kemungkinan berbuat jahat dan melakukan hal-

hal yang buruk dalam kehidupan. Dengan janji surga dan ancaman neraka itu, setiap orang yang 

percaya akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi sesama manusia 

dan dicegah dari kemungkinan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan merugikan 

diri sendiri. Bahkan, perbuatan yang diidealkan dalam ajaran agama tertentu juga mencakup 

perasaan cinta kepada sesama makhluk Tuhan, sehingga diidealkan untuk tidak mengganggu 

keseimbangan kehidupan dengan alam semesta, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan. 

Bagi sebagian agama, konsepsi surga dan neraka itu juga dapat dipahami dalam dua atau 

bahkan tiga kategori, yaitu surga-neraka sesudah hari kiamat, surga-neraka di alam kubur, dan 

surga-neraka dalam kehidupan sekarang di sini dan kini. Surga dan neraka sesudah kiamat dan 

di alam kubur kadang-kadang disebut juga sebagai surga-nerakan pasca kematian yang dapat 

dibedakan antara surga dan neraka yang ada kelak sesudah hari berbangkit pasca kehidupan 

dunia pada hari kiamat, atau surga dan neraka sebelum hari kiamat tetapi sudah ada di alam 

kubur paska kematian setiap manusia. Dengan adanya kepercayaan kepada janji surga dan 

ancaman neraka inilah, perilaku manusia yang percaya dibimbing oleh imannya kepada Tuhan 

menurut nilai-nilai yang diajarkan oleh nabi atau pemuka-pemuka agama atau pemuka ajaran 

ketuhanan yang dipercayanya itu. Keyakinan dan ketaatan itu pada gilirannya dapat membawa 

perasaan tenang dan bahagia dalam kehidupan tiap individu dan masyarakat manusia sehari-

hari. Karena itu, dalam Islam do’a yang dianggap pamungkas adalah do’a “Robbana Aatina fi al-

dunya hasanah wa fi al-akhirati hasanah waqina ‘azab al-naar”, “Ya Tuhan, bahagiakanlah 

kami di dunia dan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka”. 

Karena itu, dapat dikatakan bahwa sanksi agama itu tidak hanya terjadi di akhirat atau 

dalam kehidupan pasca dunia, tetapi juga sudah ada dalam rasa ketidakbahagiaan dalam 

kehidupan di dunia sekarang ini dan disini. Sanksi berupa ‘reward and punishment’, pahala atau 

penghargaan dan ancaman siksa itu ada bagi mereka yang beragama atau percaya kepada 

Tuhan dan agama. Yang memberikan atau menjatuhkan sanksi dan penghargaan itu tiada lain 
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adalah Tuhan sendiri, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa yang diyakini ada oleh para pemeluk yang 

percaya kepada-Nya. 

Tentu tidak semua ajaran agama sama. Ada agama yang dikategorikan oleh para ahli 

sebagai agama langit, ada pula agama budaya. Ada agama yang pelembagaan ajarannya tidak 

terstruktur dengan ketat, tetapi ada pula ajaran agama yang terlembagakan secara terstruktur 

dalam sistem kepemimpinan tokoh-tokoh agama atau rohaniawan secara ketat. Misalnya, 

agama Katolik dan Muslim aliran Syi’ah tergolong sangat terstruktur secara kelembagaan. 

Bahkan, tahta suci Vatikan dalam agama Katolik bertindak seakan-akan negara yang tersendiri, 

sehingga oleh karena itu diperlakukan sebagai salah satu anggota resmi Perserikatan Bangsa-

Bangsa dan ke semua negara berhak mengutus ‘duta besar’ sendiri seperti negara pada 

umumnya. Di Republik Islam Iran, yang mayoritas penduduknya menganut mazhab Syi’ah, 

kedudukan Ayatullah dan para Mullah juga diberi tempat tersendiri sebagai penjaga syari’at 

agama dalam sistem konstitusi Iran. Dalam sistem organisasi keagamaan seperti ini, tentu 

sistem norma hukum, norma agama dan norma etika tidak terpisahkan atau bahkan tercampur 

secara alamiah. Namun, dalam keadaan demikian pun, pembedaan di antara pengertian-

pengertian tentang norma agama, norma hukum, dan norma etika tetap diperlukan untuk 

kepentingan praktik di masa kini. Ada sistem norma hukum dan etika yang sanksinya langsung 

diterima dan dapat dikenakan kini dan disini, tetapi ada pula pengertian tentang sanksi agama 

yang diterima kelak sesudah kematian atau bahkan pasca kehidupan di akhirat nanti.  

Di banyak negara, pemikiran yang menginginkan sistem sanksi hukum yang bersumber 

dari sistem hukum agama juga diterapkan dalam praktik bernegara juga hidup di tengah-tengah 

masyarakat, baik yang menganut agama Islam, Yahudi, Kristen dan Hindu. DI Indonesia, 

misalnya, apa yang biasa diistilahkan dengan munculnya aspirasi mengenai perda-perda syari’ah 

juga merupakan sesuatu yang riel ada dalam masyarakat. Misalnya, di Aceh yang pemerintahan 

daerahnya diakui secara konstitusional sebagai daerah istimewa berdasarkan Pasal 18B ayat (1) 

UUD 1945, berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip ajaran syari’at Islam dalam praktik 

berpemerintahan di Aceh. Namun, harus dipastikan bahwa sekali nilai-nilai keagamaan tyang 

dimaksud sudah dituangkan dalam bentuk peraturan resmi, seperti Peraturan Daerah, maka 

statusnya sudah menjadi norma hukum, bukan lagi norma agama seperti yang biasa dipahami. 

Ke dalam substansi peraturan perundang-undangan suatu negara, bisa saja sebagian sumber 

nilainya berasal dari norma agama, norma etika, ataupun norma agama dan etika yang berasal 

dari luar tradisi masyarakat setempat. Misalnya, tradisi Yunani dan Romawi yang bersifat 

universal dapat saja dijadikan sumber inspirasi untuk dijadikan materi norma hukum di negara 

Republik Indonesia di zaman sekarang. 

Karena itu, para sarjana hukum Indonesia biasa mengutip pelbagai gagasan normatif 

yang berasal dari bahasa Belanda, Jerman, Inggeris, atau bahkan bahasa Latin dan bahasa 
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Iberani yang lazim digunakan oleh gereja ortodox. Kutipan-kutipan berbahasa Latin dalam studi 

hukum tidak perlu dipersoalkan sepanjang nilai-nilai yang hendak diadopsikan dari tradisi asing 

tersebut bersifat universal dan berguna untuk bangsa Indonesia. Karena itu, kutipan-kutipan 

yang berasal dari bahasa Arab atau bahkan dari ayat-ayat al-Quran, kitab-kitab hadits nabi 

Muhammad saw ataupun yang lainnya, seperti kutipan dari injil atau Bibel dan Taurot, juga 

tidak perlu dipermasalahkan sepanjang kutipan-kutipan itu mengandung nilai-nilai yang bersifat 

universal dan berguna untuk kemajuan bangsa dan negara. Tetapi, sekali lagi, begitu nilai-nilai 

dimaksud sudah dirumuskan menjadi norma hukum, maka hal itu harus dipahami sebagai 

norma hukum yang telah disepakati bersama berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi modern, 

yaitu melalui proses legislasi yang resmi menurut ketentuan undang-undang dasar. 

3. Sistem Sanksi Etika 

Dibandingkan dengan sistem agama, sistem sanksi etika dapat dinilai lebih konkrit, yaitu 

langsung diterima sekarang dan disini, dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. ‘Ethical 

reward and punishment’ langsung dapat terbentuk dalam persepsi masyarakat dalam 

kehidupan bersama, berupa pujian, penghormatan, atau celaan dan cacian kehinaan. Pujian 

atau hukuman etik itu tentu dapat pula dirumuskan secara gradual, bertingkat-tingkat, sesuai 

tingkat kelebihan dan kekurangan suatu tindakan etis yang dilakukan. Jenis perbuatan manusia 

yang dipandang paling buruk tercermin dalam pengenaan sanksi hukum pidana mati kepada 

seseorang terpidana, sedangkan jenis perbuatan yang dinilai paling baik dapat dikatakan 

tercermin dalam kehormatan yang diberikan kepada seseorang sebagai Pahlawan Nasional. 

Tentu sanksi etik tidak mengenal pidana mati, tetapi orang yang diberi sanksi pidana mati oleh 

sistem hukum, juga dinilai oleh sistem etika sebagai orang yang paling buruk perilaku etiknya. 

Karena itu dapat dikatakan bahwa pelanggaran hukum adalah juga pelanggaran etika, meskipun 

tidak semua pelanggaran etika merupakan pelanggaran hukum. 

Secara umum, sanksi etik itu dapat dilihat dalam pelbagai bentuk penilaian positif atau 

negatif yang diberikan orang lain terhadap tindakan atau perbuatan seseorang dalam 

kehidupan bersama. Nilai dan penilaian positif dapat timbul dalam bentuk pengakuan, 

penghargaan, pujian, timbulnya perasaan puas, senang, suka, gembira, timbulnya rasa hormat, 

kagum, dan bahkan ketundukan kepada yang bersangkutan. Sebaliknya sanksi negatif dapat 

tercermin dalam sikap timbulnya kekecewaan, hilangnya rasa hormat, munculnya 

ketidaksukaan, kemarahan, cibiran, celaan, makian, dan bahkan penghujatan. Semua bentuk 

sikap negatif tersebut di atas dapat diekspresikan secara terlembagakan dalam bentuk teguran, 

peringatan, atau dalam kaitannya dengan status keanggotaan dalam suatu kelembagaan 

organsiasi sikap negatif itu dapat pula diekspresikan dalam bentuk penjatuhan sanksi 

pemberhentian keanggotaan, baik secara tetap atau untuk sementara waktu (skorsing).  
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  Sebagai contoh dalam menegakkan kode etik bagi para anggota, ASHA (American 

Speech-Language Hearing Association) menerapkan beberapa bentuk sanksi54, yaitu:  

1) ‘Reprimand’; 

2) ‘Cencure’;  

3) ‘Revocation’;  

4) ‘Suspension’;  

5) ‘Withholding’; 

6) Bahkan, sebagai tambahan bentuk sanksi, dapat pula disebut tersendiri ‘cease and desist 

orders’. 

Pertama, sanksi ‘reprimand’ atau teguran yang dalam sistem kode etik American Bar 

Association (ABA) bersifat terbuka, disini bersifat tertutup.Yang tertutup, dalam sistem ABA , 

disebut dengan istilah ‘admonition’. Dalam sistem kode etik ASHA, sanksi ‘reprimand’ ini 

merupakan bentuk sanksi yang paling ringan dan tidak terbuka. Sanksi ini dijatuhkan untuk jenis 

pelanggaran yang bersifat ringan. Teguran ringan ini diberikan hanya kepada pihak pengadu dan 

pihak teradu yang bersangkutan secara tertutup, dan jika kerahasiaan sanksi ini terbuka, maka 

pihak yang membukanya juga diancam sebagai perbuatan yang juga melanggar kode etik yang 

tersendiri. Bentuk sanksi kedua adalah ‘cencure’ atau pernyataan atau mosi tidak percaya yang 

dinyatakan secara terbuka dan dipublikasikan di media asosiasi untuk diketahui oleh sesama 

anggota dan masyarakat luas. Jika ‘cencure’ dijatuhkan, data tentang anggota yang 

bersangkutan diungkap secara terbuka berikut pelanggaran yang telah dilakukan. Putusan 

sanksi yang dijatuhkan tersebut juga dikirimkan sebagai pemberitahuan kepada lembaga negara 

atau badan pemerintah yang bertanggungjawab memberikan lisensi, dan bahkan juga kepada 

organisasi profesional lain dimana pelanggar kode etik juga menjadi anggota. 

Ketiga, bentuk sanksi ‘revocation’ atau pencabutan status keanggotaan, untuk waktu 

tertentu yaitu selama 5 tahun atau dapat pula dijatuhkan untuk seumur hidup (sampai 

meninggal dunia). Penjatuhan sanksi ‘revocation’ ini membutuhkan persyaratan yang lebih 

berat, yaitu minimal didukung oleh 2/3 jumlah anggota rapat komisi etik yang dihadiri oleh 

sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota. Sama seperti sanksi ‘cencure’, putusan penjatuhan 

sanksi ‘revocation’ ini juga diberitahukan secara terbuka kepada yang bersangkutan dan pihak-

pihak terkait seperti tersebut di atas. Sesudah masa hukuman berakhir, yang bersangkutan 

untuk dapat diangkat lagi menjadi anggota diharuskan membuat permohonan dan pernyataan 

tertulis tentang kesanggupannya menaati kode etik atau kode perilaku, yang apabila mendapat 

persetujuan 2/3 anggota dapat diangkat lagi menjadi anggota sebagaimana anggota baru 

lainnya. 
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Keempat, bentuk sanksi penangguhan keanggotaan untuk sementara waktu 

(suspension), seperti untuk 6 bulan atau 1 tahun sesuai dengan tingkat kesalahan yang 

dilakukan. Berbeda dari sanksi ‘revocation’ yang lebih berat, sanksi penangguhan keanggotaan 

untuk sementara waktu ini, tidak membatalkan atau menghilangkan satus keanggotaan sama 

sekali, sehingga sesudah berakhirnya batas waktu, yang bersangkutan cukup menyampaikan 

pernyataan akan tunduk pada kode etik kepada pengurus asosiasi tanpa harus lebih dulu 

mendapat persetujuan dari komisi etika yang menjatuhkan sanksi. Kelima, adalah sanksi 

penangguhan proses registrasi keanggotaan (withholding), yaitu jika seseorang sedang 

mengajukan registrasi dan sertifikasi keanggotaan melakukan pelanggaran, maka proses 

pendaftarannya dapat ditangguhkan untuk waktu tertentu, misalnya 1 tahun atau bahkan untuk 

seumur hidup. Sanksi ‘withholding’ ini mirip dengan ‘revocation’, tetapi oleh karena sanksi 

‘revocation’ tidak dapat dijatuhkan kepada orang yang belum berstatus sebagai anggota, 

sehingga diadakan bentuk sanksi tersendiri yang disebut ‘withholding’. 

 Contoh-contoh bentuk sanksi etika lainnya dapat pula kita lihat dalam praktik penegakan 

kode etik advokat atau pengacara oleh American Bar Association (ABA)55. Beberapa bentuk 

sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pengacara atau advokat yang terbukti melakukan perbuatan 

yang melanggar kode etik atau kode perilaku adalah: 

1) ‘Disbarment’ atau pemberhentian atau pencabutan izin praktik untuk sementara; 

2) ‘Suspension’ atau penangguhan keanggotaan untuk sementara (suspension); 

3) ‘Interim suspension’,  

4) ‘Reprimand’,  

5) ‘Admonition’,  

6) ‘Probation’,  

7) ‘Reciprocal discipline’,  

8) ‘Readmission and reinstatement’; 

9) Dan bentuk-bentuk sanksi dan peluang upaya (sanctions and remedies) lainnya.  

‘Disbarment’ dalam sistem sanksi etik American Bar Association dapat dikatakan 

merupakan bentuk sanksi terberat, yaitu status sebagai lawyer dicabut dan dikeluarkan dari 

keanggotaan American Bar Association (ABA) untuk sementara waktu, alias tidak permanen. 

Mereka yang diberhentikan dapat kembali mengajukan lamaran dengan syarat (i) tenggat 

waktu sejak diberhentikan sudah lebih dari 5 tahun, (ii) pemohon harus menunjukkan dengan 

jelas dan dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan: 

a) telah berhasil lulus ujian bar; 

b) memenuhi segala persyaratan sesuai aturan yang berlaku, dan 
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c) telah mengalami pemulihan nama baik dan kesanggupan untuk melakukan praktik hukum. 

 Bentuk sanksi kedua adalah ‘suspension’ dan ‘interim suspension’. Suspension ini 

semacam sanksi skorsing atau penangguhan status sebagai lawyer untuk waktu tertentu yang 

biasanya sekitar 6 bulan sampai paling lama 3 tahun. Sedangkan ‘interim suspension’, 

penangguhan praktik hukum untuk kasus yang sedang ditangani karena (a) yang bersangkutan 

tersangkut dugaan melakukan tindak pidana berat, atau (b) jika dalam menangani sesuatu 

perkara, pengacara yang bersangkutan berpotensi mengancam ‘client’ atau masyarakat luas. 

Selain itu, ada pula bentuk sanksi ‘reprimand’ dan ‘cencure’ atau teguran dan peringatan 

terbuka, di samping teguran yang bersifat pribadi dan tertutup yang disebut juga dengan istilah 

‘admonition’, bukan ‘reprimand’ seperti istilah yang digunakan oleh ASHA (American Speech-

Language Hearing) tersebut di atas. Teguran diberikan secara tertutup untuk memberitahukan 

bahwa yang bersangkutan telah melanggar kode etika dan dianjurkan jangan mengulangi lagi 

kesalahan tersebut. Teguran yang disebut ‘admonition’ ini tidak menyebabkan yang 

bersangkutan kehilangan hak untuk menjalankan praktik hukum seperti biasa. 

 Di samping bentuk-bentuk sanksi tersebut, American Bar Assocation (ABA) juga 

mempraktikkan bentuk sanksi lain, yaitu ‘probation’ yang berisi sanksi percobaan untuk 

melakukan praktik hukum dalam keadaan tertentu. Sanksi percobaan ini dapat dijatuhkan 

secara tersendiri atau dikaitkan sebagai tambahan terhadap sanksi lain seperti sanksi 

peringatan terbuka (reprimand), sanksi teguran tertutup (admonition), atau terkait dengan 

sanksi penangguhan izin praktik (suspension). Sanksi percobaan dapat pula dijatuhkan sebagai 

prasyarat untuk pendaftaran atau penerimaan kembali izin praktik atau status keanggotaan ABA 

(readmission and reinstatement). Ada jug sanksi dan upaya lain yang dapat mencakup (a) 

restitusi, (b) biaya asesmen (assessment costs), (c) pembatasan praktik, (d) pengangkatan 

penerima (appointment of a receiver), (e) keharusan mengikuti ujian bar, (f) keharusan 

mengikuti pendidikan atau kursus tertentu, dan (g) keharusan-keharusan lain yang ditentukan 

oleh pengadilan yang terkait dengan pengenaan sanksi etika tersebut. Bahkan komisi penegak 

kode etik juga dapat menjatuhkan apa yang disebut ‘reciprocal discipline’, yaitu pengenaan 

sanksi disiplin kepada seorang pengacara (advokat) yang telah dikenakan sanksi disiplin oleh 

komisi etik lain di luar jurisdiksi komisi etik yang bersangkutan. 

 Dalam UU tentang Penyelenggara Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2011, ketentuan 

mengenai bentuk sanksi pelanggaran kode etik bagi aparat penyelenggara pemilu hanya ada 

tiga macam, yaitu sanksi peringatan, sanksi pemberhentian sementara, dan sanksi 

pemberhentian tetap. Peringatan dapat bersifat ringan atau berat. Di dalamnya termasuk 

pengartian teguran yang bersifat lisan ataupun tertulis. Jika dibandingkan dengan jenis-jenis 

atau bentuk-bentuk sanksi etik yang diterapkan di Amerika Serikat seperti tersebut di atas, 

tentu sistem sanksi etika penyelenggara pemilu di Indonesia dapat dipandang masih terlalu 
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umum. Bentuk-bentuk sanksi etika dan disiplin bagi advokat atau pengacara (lawyers) yang 

menjadi anggota American Bar Association (ABA), dan para profesional yang menjadi anggota 

American Speec-Language Hearing (ASHA), dan organisasi-organisasi profesional ataupun 

lembaga-lembaga pemerintahan dan kenegaraan lainnya dapat dikatakan sangat bervariasi dan 

rinci. Bentuk-bentuk sanksi etik yang diterapkan oleh organisasi-organisasi, seperti American 

Institute of Certified Public Accountant (AICPA), American Medical Association (AMA), National 

Association of Social Workers (NASW), dan lain sebagainya, juga sangat rinci dan bervariasi. 

Demikian pula, sistem sanksi yang diterapkan oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan 

pemerintahan, termasuk di 42 dari 5056 negara bagian Amerika Serikat telah berhasil 

membangun sistem dan infra-struktur etika yang bernar-benar bersifat fungsional dengan 

sistem sanksi yang juga rinci dan bervariasi, sehingga benar-benar dapat diharapkan menunut 

para anggota atau para penyelenggaran kekuasaan ke arah perilaku etis yang diharapkan. 

4. Sistem Sanksi Hukum 

Sanksi hukum biasa disebut juga sebagai hukuman atau ‘punishment’ yang dapat 

dirumuskan sebagai suatu pengenaan dengan kekuasaan memaksa (authoritative imposition) 

sesuatu yang tidak dikehendaki atau sesuatu yang tidak menyenangkan atas individu (individu 

manusia ataupun individu hewan) atau sekelompok individu atau suatu kelembagaan badan 

hukum tertentu sebagai imbalan atau ganjaran atas perbuatan atau tindakan yang tidak 

dikehendaki atau tidak diterima dalam kehidupan suatu organisasi kekuasaan atau sesuatu 

yang dinilai melanggar norma hukum yang berlaku. Tindakan mengenakan sesuatu yang tidak 

menyenangkan itu dapat berupa pengenaan denda ‘a fine, penalty, or confinement, or be the 

removal or denial of something pleasant or desirable’. 

Hukuman yang dimaksud dapat dibedakan dari segi berat ringannya dan dapat 

mencakup pengertian-pengertian sanksi, seperti teguran atau peringatan (reprimands), 

pengurangan hak seperti denda atau pembatasan kebebasan seperti penjara (deprivations of 

privileges or liberty), denda (fines), incarcerations, ostracism, sanksi yang menyakiti fisik (the 

infliction of pain), amputasi (amputation) dan pidana mati (death penalty). Sanksi hukuman 

yang bersifat menyakiti fisik terpidana disebut juga dengan istilah ‘corporal punishment’ yang 

memang dimaksudkan untuk menyaiti fisik pelaku tindak pidana. Penjatuhan hukum dapat 

pula dipandang sebagai bagian yang utuh dari proses koreksi dan resosialisasi atau 

pemasyarakatan terpidana sebelum atau untuk maksud kembali lagi ke tengah-tengah 

masyarakat dalam keadaan kembali menjadi orang baik. Karena itu, secara teoritis, penjatuhan 

sanksi dimaksud juga sebagai bagian dari sistem pendidikan dan pembinaan perilaku yang 
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mencakup pula sistem penghargaan yang perlu diberikan sebelum yang bersangkutan kembali 

bermasyarakat. 

Oleh karena itu, dijatuhkannya sanksi berupa hukuman atau ‘punishment’ itu sendiri 

secara ilmiah juga dinilai mempunyai dasar pembenarannya tersendiri. Dasar pembenaran 

hukuman itu pada pokoknya dapat dibedakan dalam lima kelompok, yaitu untuk kepentingan: 

1) Pembalasan atas kesalahan (retribution); 

2) Penjeraan, baik yang bersifat untuk umum (general deterrence) ataupun untuk pelaku 

(special deterrence); 

3) Rehabilitasi (rehabilitation); dan  

4) Menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan (incapacitations); dan/atau 

5) Mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan 

orang lain. 

 

E. PERKEMBANGAN PENGERTIAN TENTANG ETIKA 

 

1. Etika Teologis 

Dari uraian panjang lebar tentang sistem etika di atas, termasuk mengenai 

perkembangan ide penulisan kode etik yang dimulai pertama kali berdasarkan gagasan al-

Ruhawi tentang etika kedokteran dalam bukunya, “the Conduct of a Physician” (Adab al-Tabib) 

pada abad ke-9H atau awal abad ke-13M57, dapat dikatakan bahwa pengertian umat manusia 

tentang etika sudah berkembang dalam waktu yang panjang. Jika ditelusuri, pengertian umat 

manusia tentang etika itu, sudah berkembang sejak lama dalam sejarah dan tumbuh dinamis 

melalui 5 (lima) tahap perkembangan. Untuk menggambarkan perkembangan tahap demi tahap 

itu, saya sengaja meminjam istilah-istilah yang dipakai, baik oleh Auguste Comte maupun van 

Peursen melalui teorinya tentang tahap-tahap perkembangan budaya dan peradaban manusia. 

Auguste Comte (1798-1857) menggunakan istilah tahap ‘theologische’, ‘metaphysics’, dan 

‘positieve’58. Sedangkan Cornelis Anthonie van Peursen menggunakan istilah tahap ‘mystic-

religious’, ‘ontologis’, dan ‘fungsional’59. Istilah-istilah yang dipakai oleh kedua filosof ini saya 

pinjam untuk pengertian yang sama sekali berbeda untuk menggambarkan tahap-tahap 

                                                           
57

 Bashir Ahmed Zikria, Ringkasan “Adab al-Tabib” dari Transactions, American Philosophical Society, Vol 57, Part 3, 1967. 
"Medical Ethics of Medieval Islam with Special Reference to Al-Ruhawi's Practical Ethics of the Physician," terjemahan Martin 
Levey. http:/dx.doi.org/10.5915/13-3-6541. 
58

 Auguste Comte, The Course in Positive Philosophy. Buku ini dihimpun dari pelbagai tulisan yang terbit antara tahun 1830 
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perkembangan sistem etika, yaitu (i) tahap teologis, (ii) tahap ontologis, (iii) tahap positivist, 

dan (iv) tahap fungsional tertutup, serta (v) tahap fungsional terbuka atau tahap peradilan etika. 

Semula, yang dipahami sebagai etika oleh umat manusia terkait erat dengan agama dan 

berada dalam konteks ajaran agama. Inilah tahap perkembangan yang saya namakan etika 

teologis. Seperti diketahui, dalam soal sistem norma hukum, tidak semua agama mengandung 

ajaran-ajaran tentang hukum. Agama yang sangat eksoteris dan dapat dikatakan banyak 

mengajarkan sistem norma hukum adalah agama Islam, Yahudi, dan Hindu. Sedangkan agama 

yang lain tidak banyak mengajarkan kaedah-kaedah hukum yang bersifat konkrit seperti halnya 

Islam, Yahudi, dan Hindu. Akan tetapi, dalam urusan sistem etika, dapat dikatakan, semua 

agama mengajarkan tentang nilai-nilai baik-buruk, benar-salah, dan nilai-nilai etika kehidupan 

lainnya dalam rangka menuntun para penganutnya untuk senantiasa berperilaku terpuji. Dapat 

dikatakan, idak ada agama manapun juga yang tidak mengajarkan sistem etika dan standar-

standar perilaku mulia dalam kehidupan. 

Bahkan, dalam salah satu hadits nabi Muhammad saw, dikatakan bahwa sesungguhnya 

aku tidak diutus menjadi nabi kecuali untuk maksud menyempurnakan akhlaq/perilaku manusia 

(Innama bu’itstu li utammima makaarima al-akhlaaq). Karena itu, maka pada tahap-tahap awal 

perkembangan pengertian umat manusia tentang etik dan sistem etik, terpaut sangat erat dan 

bahkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ajaran agama. Kualitas perilaku 

mulia (akhlaq al-karimah) umat justru merupakan tugas utama kenabian dan tujuan pokok 

semua ajaran agama. Dengan begitu, pengertian-pengertian yang dipahami orang tentang etika 

pada mulanya berada dalam konteks ajaran agama. Inilah tahap perkembangan awal dari 

pengertian kita tentang etika yang dapat dinamakan sebagai tahap perkembangan etika 

teologis. 

Tentu istilah etika itu sendiri tidak dapat diidentikkan dengan istilah akhlaq dalam ajaran 

agama Islam. Akhlaq jauh lebih luas kandungan maknanya daripada etika. Tetapi dalam 

kenyataannya, istilah akhlaq itu sendiri dalam Islam persis merupakan konsepsi yang tidak 

dapat dipisahkan dari Islam sebagai agama. Pengertian akhlaq itu dipahami sebagai suatu 

konsepsi yang sangat luas, pastilah jauh lebih luas dari apa yang dipahami oleh ilmuwan dan 

para filosof tentang ‘ethics’ atau etika. Akan tetapi, apa yang dimaksud dengan etika di zaman 

sekarang juga tercakup pengertiannya dalam istilah akhlaq dalam bahasa Arab yang dimaksud 

dalam ajaran Islam itu.  

Artinya, persoalan etika itu adalah persoalan akhlaq juga, dan persoalan akhlaq salah 

satunya adalah masalah etik juga. Akhlaq mencakup perilaku manusia dalam berhubungan 

dengan Tuhan, antar sesama manusia, dan dalam hubungan dengan sesama makhluk Tuhan, 

seperti hewan, tumbuh-tumbuh-tumbuhan, dan lingkungan alam. Tetapi persoalan etika tidak 

berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan, melainkan hanya berkaitan dengan 
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perilaku manusia dalam hubungan antar sesamanya, dan juga dalam hubungan dengan hewan, 

tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta lainnya, seperti konsepsi etika lingkungan hidup. Sistem 

nilai-nilai perilaku yang diidealkan dalam agama diajarkan melalui khotbah-khotbah di masjid 

dan gereja serta rumah-rumah ibadah tiap-tiap agama sesuai dengan tuntutan ajaran agama 

masing-masing. Konsepsi tentang pendidikan akhlaq atau budi pekerti di sekolah-sekolah dan 

lembaga-lembaga pendidikan lainnya, juga tercakup dalam pengertian tentang pendidikan 

agama. Demikian pula di lingkungan keluarga, pendidikan budi pekerti dikaitkan langsung 

dengan pengertian pendidikan agama.  

Pendek kata, dalam tahap perkembangannya yang pertama, pengertian kita tentang 

etika itu semata-mata terkait erat dengan ajaran agama. Karena itu, saya namakan tahap 

perkembangan pertama ini sebagai tahap etika teologis, yaitu etika dalam konteks ketuhanan 

dan keagamaan. 

2. Etika Ontologis 

Istilah tehap perkembangan ontologis kita pinjam dari van Peursen dalam buku Strategi 

Kebudayaan ketika menguraikan pendapatnya mengenai tahap perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan manusia berhasil keluar dari kungkungan alam 

yang penuh dengan mitos-mitos seperti pada tahap yang ia namakan mitis-regilius. Manusia 

hidup terkungkung dan tergantung kepada alam. Tetapi setelah ilmu pengetahuan dan 

teknologi berkembang, manusia keluar dari kungkungan alam dan bahkan berubah menjadi 

penguasa alam. Dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin banyak fenomena 

alam diudara, di darat, maupun di air yang diketahui dan dapat dikuasai oleh manusia. Ini lah 

yang oleh van Peursen, dalam hubungan antara manusia dengan alam, disebutnya sebagai 

tahap perkembangan ontologis. 

Dengan penjelasan yang sama, kita dapat juga menggunakan istilah itu untuk 

menggambarkan pengertian etika yang mulai dijadikan objek kajian filsafat ilmiah. Dalam 

perkembangan Islam, cabang ilmu yang mempelajari fenomena perilaku manusia ini disebut 

sebagai ilmu tasawwuf, sedangkan dalam agama Kristen para pendeta yang mempelajari teologi 

banyak yang akrab bergaul dengan pemikiran-pemikiran filsafat yang menghasilkan sistem 

ajaran tentang moral dan moralitas yang kemudian dikenal dengan istilah ‘ethics’ sebagai 

cabang yang tersendiri dalam kajian filsafat.  

Pada tahap perkembangan kedua ini, etika tumbuh dan berkembang di dunia ilmu 

pengetahuan sebagai bagian dari filsafat. Karena itu, ethics dan etika menjadi mata kuliah 

tersendiri, terlepas dari konteks pendidikan agama. Gereja sangat berperan dalam 

memperkembangkan studi tentang etika ini menjadi bagian dari kajian filsafat. Sekolah teologia 

dan sekolah filsafat berkembang di seluruh dunia, tidak hanya diikuti oleh para pendeta dan 
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penganut agama Kristen dan Katolik, tetapi juga semua orang yang ingin memahami dan 

mendalami ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia dengan pendekatan filsafat. Inilahlah 

yang saya namakan tahap etika ontologis sebagai tahap kedua dari perkembangan pengertian 

umat manusia tentang etika. 

3. Etika Positivist 

Namun demikian, pada tahap perkembangan kedua atau tahap etika ontologis tersebut, 

konsepsi tentang etika dikembangkan hanya dalam tataran wacana yang bersifat teoritis dan 

abstrak. Sistem norma etika dan perilaku hanya dijadikan objek kajian filsafat tanpa sistem 

pendukung untuk menjadikannya terbentuk konkrit dalam kualitas perilaku manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat. Upaya pemasyarakatannya masih tetap hanya bergantung kepada 

sosialisasi melalui pendidikan dalam keluarga, pendidikan formal di sekolah dan kajian-kajian 

ilmiah perguruan tinggi, serta pemasyarakatan melalui media massa. Upaya untuk mendidik dan 

membimbing masyarakat untuk berperilaku ideal hanya menggantungkan diri pada 

pendekatan-pendekatan yang bersifat kultural, bukan pendekatan yang bersifat struktural. 

 Sejak berkembangnya ide penulisan standar perilaku profesional, yang dimulai dengan 

etika di bidang kedokteran (medical ethics), maka muncullah pengertian baru tentang Kode Etik 

dan Kode Perilaku di pelbagai bidang profesi. Seperti telah diuraikan di atas, sesudah Thomas 

Percival merancang ‘code of medical ethics’ yang pertama kali pada tahun 1794,  pada tahun 

1846, American Medical Association (AMA) didirikan, dan ‘Code of Medical Ethics’ atau ‘Code of 

(Professional) Ethics’ pertama dalam sejarah modern disahkan pada tahun 1847. Sesudah itu, 

American Association of Public Accountant (AAPA) didirikan pada tahun 1887, dan kode etik 

pertamanya disahkan pada tahun 1905. Sekarang organisasi ini berubah nama menjadi 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Organisasi profesi ketiga menyusun 

kode etik adalah American Bar Association (ABA) yang didirikan pada tahun 1854, dan 

mengsahkan berlakunya kode etik pertama baru pada tahun 1908 dengan sebutan “Canons of 

Professional Ethics”. 

 Sejak itu, terutama selama abad ke-20, kebiasaan menyusun kode etik dan kode perilaku 

ini terus berkembang pesat, sehingga hampir semua organisasi profesi, organisasi 

kemasyarakatan, dan dunia usaha melakukannya. Inilah yang saya namakan sebagai tahap 

positivisasi etika, dimana sistem etik itu disusun secara konkrit dalam bentuk kode etik dan 

kode perilaku. Etika yang semula tidak tertulis dan diberlakukan secara resmi, selama abad ke-

20 dikembangkan menjadi sesuatu sistem aturan yang resmi seperti halnya hukum positif. 

Karena itu, pada perkembangan tahap ketiga ini, dengan belajar dan mencontoh dari 

perkembangan sistem norma hukum, sistem etik juga dapat mengambil bentuk sebagai etika 

positif yang sepadan dengan pengertian hukum positif. Sayangnya, gelombang positivisasi etika 

ini tidak segera diikuti oleh efektifitas penegakannya secara konkrit dalam praktik. Karena, 
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muncullah kebutuhan baru untuk mengupayakan agar sistem kode etik dan kode perilaku itu 

benar-benar ditegakkan dalam praktik. Inilah yang saya namakan sebagai tahap fungsional. 

4. Etika Fungsional Tertutup 

Pada tahap keempat, orang tidak puas hanya dengan adanya kode etik dan kode 

perilaku secara formal tetapi tidak sungguh-sungguh ditegakkan dalam praktik. Di Indonesia, 

misalnya, organisasi profesi yang dapat dikatakan menjadi pelopor pertama mengembangkan 

sistem kode etik ini adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Sejak sebelum kemerdekaan para 

dokter sudah biasa dengan pengertian etika kedokteran. Namun, sejak berdirinya sampai 

dengan sekarang, belum terdengar adanya dokter yang diberhentikan karena pelanggaran kode 

etik profesi. Padahal, dalam praktik sejak dahulu sampai dengan sekarang sering terdengar 

banyaknya kasus-kasus mal-praktik dimana-mana. Mengapa belum pernah banyak yang terkena 

sanksi etika profesi? Jawabannya terletak pada kenyataan bahwa sistem kode etik itu selama ini 

hanya bersifat formal, tetapi belum sungguh-sungguh ditegakkan dalam praktik. Kode etik itu 

baru diperlakukan sebagai pedoman kerja dan tuntunan perilaku ideal yang belum dilengkapi 

dengan infra-struktur kelembagaan yang secara independen dapat menegakkan kode etik itu 

dengan efektif. 

Di bidang-bidang yang lain, keadaannya juga sama. Kode etik ada dan diberlakukan, 

tetapi penegakannya secara konkrit tidak terjadi karena mekanisme penegakannya belum 

didukung oleh sistem kelembagaan yang tersendiri. Misalnya, semua organisasi 

kemasyarakatan, organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi wanita, organisasi-

organisasi pemuda, pelajar dan mahasiswa, yang besar-besar di tingkat nasional, biasanya 

memiliki Kode Etik organisasi. Demikian pula partai politik sejak dulu sampai sekarang selalu 

memiliki Kode Etik Anggota. Namun, kode etik dan kode perilaku organisasi tersebut biasanya 

hanya dibaca pada saat organisasi itu hendak mengadakan Kongres, Muktamar, atau 

Musyawarah Nasional (MUNAS). Setelah itu, kode etik dimaksud bukan saja tidak tersedia 

mekanisme untuk menegakkannya, tetapi juga sama sekali dilupakan sampai diadakanyya 

kegiatan Kongres atau MUNAS pada periode berikutnya. 

Di lingkungan pegawai negeri sipil, juga dikenal adanya kode etik dan kode disiplin 

kepegawaian. Namun, sekali lagi berapa banyakkah pegawai negeri yang dinilai melanggar kode 

etik selama ini? Demikian pula di lingkungan wartawan atau jurnalis. Pers bebas merupakan 

dambaan semua orang, tetapi bersamaan dengan itu etika profesional wartawan tentu perlu 

dikembangkan untuk melindungi konsumen informasi dari tindakan wartawan yang tidak 

profesional dengan melanggar kode etik. Namun, dalam praktik selama ini sudah berapakah 

jumlah wartawan yang dihukum karena melanggar kode etik? Organisasi wartawan dan bahkan 

Dewan Pers sebagai lembaga yang diharapkan menegakkan kode etik jurnalistik, tidak banyak 

berperan dalam proses penegakan kode etik profesi wartawan dimaksud. 
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Semuanya gejala demikian itu terjadi, karena sebagian besar pengertian orang tentang 

etika dan sistem kode etika, baru bersifat formal dan bahkan proforma. Kode etik diharapkan 

dapat berfungsi mendidik dan membimbing kesadaran voluter yang bersifat sukarela atas dasar 

kesadaran sendiri tanpa harus benar-benar ditegakkan dengan paksa. Inilah yang menjadi 

alasan maka pada akhir abad ke-20 muncul kesadaran baru mengenai pentingnya pelembagaan 

institusi penegak kode etik untuk menjamin berfungsinya sistem infra-struktur etik itu dengan 

efektif. Sistem norma etika tidak cukup hanya dipositivisasikan dalam bentuk pemberlakuan 

kode etik dan kode perilaku. Sistem kode etik dan kode perilaku itu haruslah benar-benar 

ditegakkan secara fungsional dengan dukungan kelembagaan yang efektif.  

 Karena itu, mulai akhir abad ke-20 muncul ide untuk membangun infra-struktur 

kelembagaan penegak kode etik , terutama di lingkungan jabatan-jabatan publik yang 

memerlukan kepercayaan (trust atau amanah). Di Amerika Serikat, misalnya, banyak sekali 

komisi-komisi etika (ethics commission) yang dibentuk untuk maksud menegakkan kode etik di 

lingkungan jabatan-jabatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan, dari 50 negara bagian, 

sudah ada 42 negara bagian Amerika Serikat yang berhasil membangun sistem infra-struktur 

yang lengkap, mencakup kode etik dan pelembagaan komisi etik (Ethics Commission) untuk 

penegakannya. Hal ini sejalan dengan anjuran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dalam 

Sidang Umumnya pada tahun 1996, merekomendasikan agar negara-negara anggota PBB 

mengembangkan apa yang disebut sebagai “ethics infra-structures in public offices”. Infra-

struktur yang dimaksud mencakup pengertian kode etik dan lembaga penegak kode etik. 

Dibentuknya lembaga-lembaga penegak kode etik ini jelas dimaksudkan agar sistem kode etik 

dan kode perilaku yang disusun dan diberlakukan sungguh-sungguh dijalankan dan ditegakkan 

dengan sistem sanksi yang efektif bagi para pelanggarnya. Inilah era baru yang saya namakan 

sebagai tahap perkembangan etika yang bersifat fungsional. 

 Lembaga-lembaga penegak kode etik ini ada yang disebut Komisi Etika, Dewan 

Kehormatan, ataupun Komite Etika, semuanya difungsikan untuk memeriksa laporan-laporan 

ataupun pengaduan-pengaduan dan menegakkan kode etik bagi para pelanggar dengan 

menjatuhkan sanksi yang tegas. Namun demikian, dalam perkembangan pada tahap ini, 

sebagaimana dipraktikkan dimana-mana di seluruh dunia, mekanisme penegakan kode etik 

dimaksud biasa dilakukan secara tertutup, karena pertimbangan yang sangat logis bahwa sistem 

etika pada dasarnya menyangkut hubungan-hubungan yang bersifat pribadi atau privat. Karena 

itu, proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik biasanya dilakukan secara tertutup. 

Sebagian pengertian lama tentang etika yang bersifat pribadi yang daya lakukan bersumber dari 

dorongan kesadaran internal tiap-tiap pribadi atau ‘imposed from within’, masih melekat dalam 

mekanisme pengelolaan kelembagaan penegak kode etik. 
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 Pendek kata, sistem penegakan kode etik dan kode perilaku pada tahap ini sama sekali 

belum dikaitkan dengan pengertian peradilan. Penegakan kode etik belum dikonstruiksikan 

sebagai proses peradilan, seperti yang dikenal di dunia peradilan modern yang harus bersifat 

transparan dan terbuka. Lembaga penegak kode etik pun belum dipahami atau disebut sebagai 

badan peradilan, khususnya pengadilan etika yang sepadan dengan pengertian pengadilan di 

bidang hukum. Karena itu, pada tahap keempat ini, perkembangan sistem etika saya namakan 

sebagai tahap perkembangan etika fungsional tertutup. Sistem penegakan etikanya masih 

bersifat tertutup dan belum menerapkan prinsip-prinsip modern tentang peradilan 

sebagaimana dipahami dalam bidang hukum. 

 Dalam praktik di Indonesia dewasa ini, mekanisme penegakan kode etik secara tertutup 

ini juga terus diterapkan di semua bidang etika. Di bidang kehakiman, kita telah mendirikan 

Komisi Yudisial yang secara khusus diatur keberadaannya dalam Pasal 24B UUD 1945. Di bidang 

legislatif, UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) juga menentukan adanya Badan 

Kehormatan, baik di lingkungan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) maupun DPD (Dewan 

perwakilan Daerah). Di lingkungan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga dapat dibentuk 

adalah Majelis Kehormatan yang bersifat adhoc. Demikian pula di lingkungan Mahkamah 

Konstitusi dan Mahkamah Agung dapat dibentuk adanya Majelis Kehormatan Hakim(MKH) 

sewaktu-waktu diperlukan. Namun, semua lembaga adhoc atau permanen tersebut, dalam cara 

kerjanya menegakkan kode etik, belum dikaitkan dengan pengertian peradilan etik atau 

dikonstruksikan sebagai pengadilan etik (ethical court), melainkan hanya sebagai institusi 

penegak kode etik biasa, yang bekerjanya dipahami harus bersifat tertutup, semata-mata 

karena terbawa arus kebiasaan lama dalam memahami fenomena etik sebagai kaedah yang 

bersifat privat yang mendasarkan daya berlakunya karena ‘imposed from within’, bukan 

‘imposed from without’ seperti norma hukum. 

5. Etika Fungsional Terbuka 

Tahap perkembangan etika fungsional yang bersifat tertutup tersebut di atas terus 

berkembang di dunia sampai sekarang. Di Indonesia pun, seperti diuraikan di atas, 

perkembangan pada tahap keempat yang bersifat tertutup itu juga masih terus menjadi 

kebiasaan. Akibatnya, proses penegakan kode etik itu tidak dapat dipertanggungjawabkan 

secara independen dan terbuka kepada publik yang di zaman sekarang menuntut keterbukaan, 

transparansi, dan akuntabilitas publik yang lebih luas di semua bidang kehidupan sebagai 

prasyarat untuk terwujudnya prinsip ‘good governance’. 

Tanpa transparansi dan akuntabilitas publik, jaminan kendali mutu terhadap proses 

penegakan etika yang bersifat independen, jujur, dan adil tidak mungkin terpenuhi. Jika proses 

pemeriksaan dan peradilan dilakukan secara tertutup, derajat objektivitas, integritas, dan 

independensinya tentu saja tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selama proses penegakan 
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kode etik tidak terbuka, tidak dapat diharapkan adanya akuntabilitas publik yang memberikan 

jaminan objektifitas, imparsialitas, profesionalitas, integritas, dan kredibilitas. Pada gilirannya, 

siapa yang dapat diyakinkan bahwa proses penegakan kode etik itu sungguh-sungguh 

terpercaya. Jika prosesnya tidak dapat dipercaya, bagaimana mungkin hasilnya akan dapat 

dipercaya oleh masyarakat yang terus berkembang makin terbuka karena sistem demokrasi 

yang dianut.  

Karena itu juga, selama ini semua kasus dugaan pelanggaran kode etik di pelbagai 

organisasi profesi, di pelbagai lembaga-lembaga kenegaraan, dan instansi pemerintahan, dan 

organisasi kemasyarakatan, cenderung bersifat melindungi, tidak sungguh-sungguh 

menegakkan kode etika. Yang berlaku adalah kultur ewuh-pekewuh. Misalnya, Majelis 

Kehormatan Dokter, cenderung melindungi dan membela kepentingan para dokter sendiri, 

dibandingkan dengan memenuhi tuntutan pasien. Begitu juga organisasi profesi akuntan dan 

advokat biasanya hanya melindungi teman-temannya sendiri daripada klien. Akibatnya, 

penegakan etika menjadi tidak efektif, etika profesi tidak tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan perkembangan kebutuhan zaman, sementara tuntutan akan pelayanan profesional yang 

semakin baik, dan kesadaran konsumer dan klien akan hak-haknya tumbuh menjadi lebih kritis 

dan terbuka, menyebabkan munculnya tuntutan untuk mengembangkan pendekatan 

kriminalisasi terhadap kasus-kasus mal-praktik dalam pelayanan profesional. 

Tuntutan demikian itu tercermin dalam kebijakan kriminalisasi yang dilembagakan 

melalui proses legislasi di DPR dengan maksud mulia untuk melindungi konsumen. Kebijakan 

semacam itu muncul, misalnya, dalam pelbagai produk undang-undang baru, seperti UU Praktik 

Kedokteran, UU Jabatan Notaris, UU yang mengatur tentang profesi akuntan, UU tentang 

Advokat, dan lain-lain sebagainya. Upaya kriminalisasi ini adalah upaya maksimum dipandang 

perlu dilakukan, karena sistem etika profesi sama sekali tidak berfungsi untuk mengendalikan 

dan membimbing etika dan perilaku para profesional di bidangnya masing-masing. Sebagai 

akibat berkembangnya kecenderungan kriminalisasi ini muncullah kegoncangan di dunia 

profesi, sehingga terjadi kasus unjuk para dokter di seluruh Indonesia menunjukkan solidaritas 

untuk membela nasib dokter di Manado yang mengalami kriminalisasi. Para notaris dan 

akuntan juga aktif mempersoalkan kebijakan kriminalisasi terhadap profesinya masing-masing. 

Namun jawabannya justru terletak pada tidak bekerjanya sistem etika profesi itu sendiri. Jikalau 

etika profesi berjalan efektif, dan mekanisme penegakan kode etika berfungsi dengan baik dan 

terpercaya, maka niscaya upaya kriminalisasi itu sama sekali tidak diperlukan. 

Sampai sekarang, jumlah anggota DPR yang diberhentikan karena melanggar kode etik 

baru 1 orang. Kasus-kasus dugaan pelanggaran kode etik yang lain yang menimpan banyak 

anggota DPR, kandas karena mekanisme di lingkungan internal Badan Kehormatan DPR sendiri. 

Untuk kali yang pertama, dan juga merupakan satu-satunya anggota DPR yang pernah dipecat 
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dalam sejarah dari keanggotaan DPR hanyalah H. Azidin dari Fraksi Partai Demokrat periode 

2004-2009. Sesudah itu tidak pernah lagi ada sanksi yang dijatuhkan kepada anggota DPR yang 

dilaporkan melakukan dugaan pelanggaran kode etik DPR. 

Kasus dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim MK atas dugaan pelanggaran kode etik 

oleh Hakim Dr. Arsyad Sanusi, SH. dan Majelis Kehormatan Hakim MA atas dugaan pelanggaran 

kode etik oleh Hakim Ahmad Yamani, SH. Juga dapat dipakai untuk menjelaskan buruknya 

sistem tertutup itu. Ketika menyidangkan Hakim Arsyad Sanusi, Majelis Kehormatan Hakim MK 

bersidang secara tertutup dan hasilnya Arsyad Sanusi diminta mengundurkan diri untuk pensiun 

dini, persis sama dengan  Hakim Agung Ahmad Yamani beberapa bulan kemudian, juga diberi 

kesempatan untuk mengajukan permohonan pensiun diri, tanpa kejelasan apakah terbukti 

melanggar kode etik atau tidak. Padahal, untuk kasus yang sama dengan Arsyad Sanusi di MK, 

Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-PKU) memeriksa salah seorang anggota KPU 

Andi Nurpati atas pengaduan pelanggaran kode etik yang diduga telah dilakukannya dalam 

kasus yang melibatkan peran Hakim Konstitusi Arsya Sanusi dan Calon anggota legislatif 2009, 

Dewi Yasin Limpo. Hasil pemeriksaan oleh DK-KPU dalam persidangan yang bersifat terbuka 

untuk umum membuktikan bahwa Andi Nurpati terlibat pelanggaran di beberapa tempat, 

termasuk dalam kaitan dengan kasus Arsyad Sanusi dan Dewi Yasin Limpo, sehingga oleh karena 

itu, Andi Nurpati diberhentikan dari keanggotaan Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan Majelis 

Kehormatan Hakim MK tidak menyatakan bahwa Hakim Arsyad Sanusi melanggar kode etik, 

melainkan hanya menerima niat baik Hakim Arsyad Sanusi untuk mengajukan permohonan 

pensiun diri dari jabatan Hakim Konstitusi. 

Mirip dengan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi, putusan Majelis Kehormatan Hakim MA 

atas dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung Ahmad Yamani juga demikian. Putusan yang 

dijatuhkan baginya melalui persidangan yang bersifat tertutup hanya memberi kesempatan 

kepadanya untuk mengajukan permohonan pensiun diri.  Terhadap putusan demikian, banyak 

orang menilainya bukan sebagai sanksi atau hukuman bagi Ahmad Yamani, melainkan 

kemudahan untuk melepaskan diri dari sorotan masyarakat. Karena itu, muncul reaksi kerasa 

dari masyarakat yang menuntut agar Hakim Agung disidangkan lagi melalui pemeriksaan 

terbuka dengan melibatkan peran Komisi Yudisial. Akan dasar kesepakatan bersama antara MA 

dan KY akhirnya berhasil ditempuh seuatu mekanisme persidangan majelis kehormatan secara 

terbuka, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Dewan Kehormatan KPU dan kemudian 

diteruskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sesudah kasus Ahmad 

Yamani disidangkan kembali melalui persidangan yang terbuka untuk umum, baru diketahui 

secara luas bahwa Ahmad Yamani memang telah secara nyata terbukti melanggar kode etik 

dengan kategori yang berat, sehingga oleh sebab itu, sanksi yang dijatuhkan adalah 

pemberhentian dengan tidak hormat. Sesudah pemeriksaan yang seksama, akhirnya Hakim 

Agung Ahmad Yamani diputuskan bersalah dan diberhentikan dari jabatan Hakim Agung secara 
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tidak hormat, dan menjadi Hakim Agung pertama dalam sejarah Indonesia yang diberhentikan 

karena melanggar kode etik hakim. 

Inilah manfaat dari keterbukaan atau transparansi. Publik dapat mengetahui kebenaran 

yang sesungguhnya, dan pihak Majelis Kehormatan yang bertugas untuk menegakkan kode 

etika juga dapat benar-benar berperan menegakkan kehormatan institusi Mahkamah Agung 

dan institusi-insitusi publik lainnya yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya membutuhkan 

dukungan kepercayaan publik atau masyarakat luas (public trust). Sesuai dengan namanya, 

Majelis Kehormatan itu tidak lain dimaksudkan untuk menjaga, mengawal, dan menegakkan 

kehormatan institusi Mahkamah Agung dan demikian pula institusi-institusi pengadilan lainnya 

dari citra buruk hakim yang terbukti melanggar kode etik. Jika semua proses pembuktian 

dilakukan secara transparan dan akuntabel, maka tentulah putusan yang dijatukan benar-benar 

dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, jujur dan berkeadilan. Putusan tidak dijatuhkan 

dengan pertimbangan pertemanan ataupun dipengaruhi oleh pertimbangan ewuh-pekewuh 

antar sesama teman, karena adanya unsur internal Mahkamah Agung sendiri dalam keanggotan 

majelis kehormatan. 

Tradisi penegakan kode etik melalui proses yang terbuka inilah yang dipelopori oleh DK-

KPU sejak tahun 2010, dan diteruskan oleh DKPP sampai sekarang. Baik, DK-KPU pada tahun 

2010 dan 2011, maupun DKPP yang terbentuk sejak tahun 2012, saya sendiri yang 

mengetuainya, sehingga dapat dengan berkelanjutan menerapkan prinsip-prinsip peradilan 

modern yang bersifat objektif, imparsial, profesional, terbuka, transparan, akuntabel, dan 

berintegritas. Dalam waktu 2 tahun sejak berdirinya pada bulan Juni 2012 sampai 26 Januari, 

2015, DKPP sendiri tercatat telah menerima pengaduan atau laporan sebanyak 1.599 perkara 

pelanggaran kode etik. Dari jumlah itu, sebanyak hanya 508 perkara pelanggaran kode etik yang 

dinilai memenuhi syarat dan secara resmi disidangkan oleh DKPP. Dari semua laporan atau 

pengaduan itu, komisioner atau petugas yang diadukan tercatat sebanyak 1.853 orang. Yang 

terbukti melanggar kode etik sebanyak 780 orang, yaitu terdiri atas 454 dijatuhi sanksi 

peringatan berupa terguran ringan sampai peringatan keras, 18 orang dijatuhi sanksi 

pemberhentian sementara, dan 308 orang dijatuhi sanksi terberat, yaitu pemberhentian secara 

tetap atau pemecatan. 

Semua laporan atau pengaduan mengenai dugaan pelanggaran kode etik tersebut 

dilakukan melalui tahap pemeriksaan pendahuluan oleh Tim Verifikasi internal, dan setelah 

suatu laporan atau pengaduan dinyatakan memenuhi syarat, maka pemeriksaan dilanjutkan ke 

tahap berikutnya, yaitu tahap persidangan. Pada tahap pemeriksaan persidangan, semua 

pemeriksaan laporan atau pengaduan dilakukan secara terbuka dengan menghadirkan kedua 

belah pihak, dan dapat pula ditambah dengan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan demikian, 

semua pihak yang terkait diberi kesempatan yang adil untuk memberikan keterangan dalam 
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proses pembuktian sebagaimana lazimnya dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan pada 

umumnya, sebagai jaminan adanya akuntabilitas publik sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan 

modern yang dikenal di dunia hukum. Oleh karena itu, saya namakan tahap perkembangan 

terakhir ini sebagai tahap perkembangan etika fungsional terbuka yang tidak lain merupakan 

tahap perkembangan peradilan etik yang terbuka. Dari sini kita dapat memperkenalkan konsep 

peradilan etika (court of ethics) di samping yang dikenal selama ini pengertian tentang peradilan 

dalam ranah norma hukum (court of law). 

Bahkan, dari pengertian tersebut, kita dapat pula memperkenalkan pemahaman baru 

tentang ‘the rule of ethics’ di samping pengertian tentang ‘the rule of law’. Dalam konsepsi 

“Rule of Law” tercakup pengertian tentang kitab-kitab hukum atau kode-kode hukum (codes of 

law) atau kitab undang-undang (books of law) dan pengadilan hukum (court of law). Sedangkan 

dalam konsepsi “Rule of Ethics” tercakup pengertian kode-kode etik (codes of ethics) atau kode 

perilaku (codes of conduct) dan sekaligus juga pengertian tentang pengadilan etika (court of 

ethics). Konsepsi demikian ini tentu belum populer, apalagi mengenai pengertian peradilan dan 

pengadilan etika, sama sekali belum dikenal di dunia. Artinya, perkembangan sistem etika pada 

tahap kelima ini dapat dikatakan masih harus dirintis dengan sebaik-baiknya, sebagai inovasi 

yang diprakarsai oleh bangsa kita untuk kepentingan integritas kemanusiaan di seluruh dunia di 

masa mendatang.  

Namun, pengertian tentang peradilan dan pengadilan etika ini perlu terus dipromosikan 

agar semakin banyak orang yang menyadari pentingnya membangun pengertian baru tentang 

‘rule of ethics’, di samping ‘rule of law’. Terkait dengan ini, patut juga diapresiasi sikap 

pembentuk undang-undang dalam hal ini Pemerintah bersama DPR yang telah membentuk UU 

tentang Partai Politik dan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru yang telah 

menerima gagasan peradilan etika ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam UU 

tentang Partai Politik telah diatur adanya Mahkamah Partai yang salah satu tugasnya adalah 

memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota. Demikian 

pula dalam UU MD3, badan yang semula bernama “Badan Kehormatan (BK) DPR” sekarang 

diubah menjadi “Mahkamah Kehormatan DPR (MKD)”. Dengan resminya penggunaan kata 

“mahkamah” dalam kedua undang-undang ini, maka berartilah bahwa proses dan mekanisme 

penegakan kode etik telah diterima dan diakui sebagai proses dan mekanisme peradilan etika. 


