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Penegakan supremasi hukum merupakan salah satu agenda reformasi yang 

sudah 10 tahun berjalan. Apakah penegakan supremasi hukum yang diharapkan 

oleh masyarakat itu telah tercapai ? Untuk menjawab pertanyaan ini, masyarakat 

mungkin memiliki tanggapan yang beragam. Ada yang menjawab belum, lebih 

buruk, ada sedikit kemajuan, atau mungkin ada juga yang menilai sudah lebih 

baik. Masing-masing jawaban tersebut merupakan out put dari kinerja aparat 

penegak hukum yang langsung dirasakan oleh setiap anggota masyarakat dalam 

aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan hukum. Misalnya saat razia kendaraan, 

pembuatan SIM, pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, sidang pengadilan dan 

lain-lain. Artinya penilaian terhadap ada tidaknya reformasi hukum, salah satu 

indikatornya dapat dilihat dari penilaian setiap orang ketika ia terlibat aktivitas 

hukum yang tentunya melibatkan aparat penegak hukum. Apabila dalam aktivitas 

hukum tersebut justru keluar dari jalur hukum, seperti adanya suap menyuap, 

pungli, tebang pilih, atau KUHP yang dipelesetkan menjadi Kasih Uang Habis 

Perkara, dan lain-lain, maka tidak salah apabila penilaian negatif diberikan 

terhadap kinerja aparat penegakan hukum. Padahal yang melakukannya hanyalah 

oknum tertentu saja dari sekian banyak aparat penegak hukum, namun berakibat 

pada citra buruk aparat penegak hukum secara keseluruhan. 

Pada beberapa kasus kejahatan, seperti illegal logging, peredaran narkoba, 

dan terakhir kasus perjudian, ada yang dilindungi, bahkan dimiliki langsung oleh 

oknum aparat penegak hukum. Kemudian adanya dugaan suap dari tersangka atau 

terdakwa, yang diterima atau malah diminta oknum penegak hukum agar 

perkaranya tidak diperiksa atau dapat segera ditutup. Dalam sidang ada sepatu 

terdakwa yang melayang ke meja Hakim atau Jaksa. Adanya pengerahan massa di 

pengadilan karena keputusan hakim yang dinilai tidak adil, dan terungkapnya 

komunikasi Artalyta dengan petinggi Kejaksaan Agung, bahkan juga diduga 

menyeret oknum hakim di Mahkamah Agung. Kesemunya itu merupakan indikasi 
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adanya mafia peradilan dan semakin turunnya kualitas dalam upaya reformasi 

hukum. 

 

Kode Etik Profesi Hukum  

Berkaca dari beberapa kasus hukum yang melibatkan oknum aparat 

penegak hukum, yang seyogyanya menegakkan hukum justru melanggar hukum, 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi, mulai dari turunnya integritas moral, 

hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, 

lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi 

hukum yang mengikatnya.  

Salah satu faktor penyebab adanya mafia peradilan adalah semakin hilang, 

bahkan tidak bermaknanya lagi sebuah kode etik profesi hukum, yang seharusnya 

menjadi pedoman dalam berprofesi yang menuntut adanya pertanggungjawaban 

moral kepada Tuhan, diri sendiri dan masyarakat. Bertenns menyatakan, kode etik 

profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, 

yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana 

seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimasyarakat. 

Apa fungsi kode etik profesi ? Sumaryono mengemukakan tiga fungsi, yaitu 

sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, dan 

sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Berdasarkan pengertian dan 

fungsinya tersebut, jelas bahwa kode etik profesi merupakan suatu pedoman untuk 

menjalankan profesi dalam rangka menjaga mutu moral dari profesi itu sendiri, 

sekaligus untuk menjaga kualitas dan independensi serta pandangan masyarakat 

terhadap profesi tersebut, termasuk juga terhadap profesi hukum. 

Profesi hukum meliputi polisi, jaksa, hakim, advokad, notaris dan lain-

lain, yang kesemuanya menjalankan aktivitas hukum dan menjadi objek yang 

dinilai oleh masyarakat tentang baik buruknya upaya penegakan hukum, 

walaupun faktor kesadaran hukum masyarakat sebenarnya juga sangat 

menentukan dalam upaya tersebut. Berikut ini beberapa kode etik profesi hukum, 

yang apabila dipatuhi dan ditegakkan dapat menjadi upaya preventif keterlibatan 

aparat penegak hukum dalam kasus kejahatan dan lingkaran mafia peradilan. 
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Dalam kode etik kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap 

anggota Polri harus ”menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta 

mempelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”. 

Disamping itu, setiap insan Polri juga diharapkan ”mampu mengendalikan diri 

dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang”. 

Sementara dalam korps Adhyaksa, diantaranya jaksa dilarang menerima 

atau meminta hadiah dan tidak boleh menggunakan jabatan dan kekuasaan untuk 

kepentingan pribadi dan pihak lain, termasuk dalam merekayasa fakta hukum 

dalam penanganan perkara.Dalam kode etik hakim juga diatur beberapa larangan, 

seperti dilarang melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara 

yang akan dan sedang ditangani. Kemudian dilarang juga untuk menerima sesuatu 

pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara. 

Advokad merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, baik di dalam 

pengadilan maupun diluar pengadilan, yang kinerjanya juga mempengaruhi 

bagaimana kualitas penegakan hukum. Kode etik advokad, khususnya dalam 

hubungan dengan klien, diantaranya advokad/penasihat hukum tidak dibenarkan 

memberi keterangan yang dapat menyesatkan klien atau menjamin perkara 

kliennya akan menang. Begitu pula dengan Notaris, sebagai salah satu profesi 

hukum juga memiliki kode etik profesi dalam menjalankan profesinya, karena 

notaris juga ikut serta dalam pembangunan nasional, khususnya dibidang hukum. 

Dalam kode etiknya diatur bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya 

menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh 

rasa tanggung jawab. 

Apabila kita amati beberapa ketentuan dalam kode etik profesi hukum 

tersebut, kesemuanya mewajibkan agar setiap profesi hukum itu dijalankan sesuai 

dengan jalur hukum dan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Namun demikian, 

dalam prakteknya, kode etik profesi hukum yang mengandung 

pertanggungjawaban moral untuk menjaga martabat profesi, kini banyak 

dilanggar. Oleh karena itu perlu ada reformasi internal aparat penegak hukum 

secara konsisten, profesional dan berkelanjutan berkaitan dengan penegakan etika 

profesi hukum. 


