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SEJARAH ETIKA PROFESI DAN ETIKA JABATAN PUBLIK  

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. 

 

Etik sudah cukup lama berkembang menjadi wacana yang diperdebatkan dalam pelbagai profesi 

hukum, politik, filsafat, administrasi publik, dan sektor-sektor lainnya. Pengertian selalu dikaitkan 

dengan prinsip-prinsip untuk mengevaluasi seuatu perbuatan baik atau buruk, benar atau salah. Etik 

berkaitan dengan standar-standar pertimbangan mengenai nilai benar dan salah yang harus dijadikan 

pegangan bagi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nilai-nilai etik itu dapat 

dibedakan antara nilai yang bersifat normatif (normative ethics) dan nilai bersifat deskriptif (descriptive 

ethics). ‘Normative ethics’ menggambarkan standar-standar tentang perbuatan yang benar dan salah, 

sedangkan ‘descriptive ethics’ berkenaan dengan penyelidikan empiris mengenai keyakinan-keyakinan 

moral seseorang. ‘Descriptive ethic’ berusaha menentukan seberapa besar porsi warga masyarakat yang 

percaya bahwa pembunuhan itu selalu salah, sedangkan ‘normative ethics’ berusaha menentukan 

apakah dapat dibenarkan untuk memegang kepercayaan yang demikian itu. 

Bagi banyak sarjana, suatu tindakan dikatakan legal tidak otomatis berarti memenuhi standar 

etika, atau sebaliknya, suatu tindakan yang dikatakan bersifat illegal tidak harus dengan sendirinya 

berarti bertentangan dengan standar etika. Misalnya dalam bidang ekonomi, menurut Hausmann and 

McPherson (1993: 673), setidaknya ada empat alasan mengapa para ekonom harus peduli dengan 

persoalan standar moral. Pertama, moralitas agen ekonomi mempengaruhi perilaku dan karenanya 

mempengaruhi keluaran ekonomi dan pandangan moral para ekonom sendiri dapat mempengaruhi 

moralitas dan perilaku orang lain. Kedua, untuk melakukan assessment and pengembangan 

kesejahteraan ekonomi, para ekonom perlu mengarahkan perhatian mereka kepada persoalan 

moralitas. Ketiga, untuk memahami bagaimana ilmu ekonomi menghasilkan kebijakan ekonomi 

dibutuhkan bahwa seseorang mengerti komitmen moral. Keempat, ilmu ekonomi positif dan normatif 

biasanya saling berkaitan satu sama lain, dan untuk mengerti relevansi moral dari ilmu ekonomi positif 

dibutukan suatu pengertian tentang prinsip-prinsip moral yang menentukan relevansinya itu. 

 Menurut sejarahnya, tradisi membangun etika positif berupa prinsip-prinsip etika dan perilaku 

yang dirumuskan sebagai standar yang diidealkan bagi para anggota suatu komunitas profesi atau 

jabatan tertentu yang membutuhkan kepercayaan publik, pada mulanya muncul dalam praktik di 

Inggeris, dan kemudian dikembangkan dalam arti yang lebih modern di Amerika Serikat. Bidang profesi 

yang pertama kali memperkenalkan sistem etika positif ini adalah di dunia kedokteran (medical ethics). 

Namun ide awal mengenai etika kedokteran ini pertama kali sebenarnya berasal dari banyak sarjana, 

termasuk dari pemikiran Muslim al-Ruhawi dan al-Razi (Rhazes) pada abad pertengahan. Bahkan buku 

pertama tentang ‘medical ethics’ yang ditulis umat manusia adalah buku “the Conduct of a Physician” 

karya al-Ruhawi. 

 Pada akhir abad ke-18, adalah physician Inggeris, Thomas Percival, yang merancang ‘code of 

medical ethics’ yang pertama kali dalam pengertian modern. Ia menulis kode etik itu pertama kali pada 

tahun 1794 dan memperluas isinya pada tahun 1803 dengan memperkenalkan istilah ‘medical ethics’ 
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dan ‘medical jurisprudence’. Pada tahun 1815, Pemerintah Inggeris mengeluarkan UU tentang Apoteker 

pertama kali, dan sejak itu, mulailah dunia kedokteran dan kesehatan diatur resmi oleh negara, 

termasuk mengenai sistem etikanya. Hal ini dikembangkan pula di Amerika Serikat. Pada tahun 1846, 

American Medical Association (AMA) didirikan dan untuk pertama kali disusun suatu kode etik organisasi 

yang berisi kewajiban-kewajiban dan hak-hak para physician. Pada tahun berikutnya, yaitu 1847, atas 

laporan Dr. John Bell, naskah kode etik tersebut disahkan menjadi ‘Code of Medical Ethics’ dan bahkan 

‘Code of (Professional) Ethics’ pertama dalam sejarah modern.  

 Profesi kedua yang tercatat paling awal membangun sistem etika profesi ini adalah profesi 

akuntan. Dalam ilmu akuntansi, yang biasa dianggap sebagai ‘the father of accounting’ adalah Luca 

Pacioli yang menulis buku tentang etika akuntansi pertama kali pada tahun 1494, yaitu buku “Summa de 

Arthmetica, Geometri, Proportione, et Proportionalita”. Tetapi, dalam pengertian modern, kode etik 

akuntan baru ada setelah dibentuknya American Association of Public Accountant (AAPA). Organisasi 

profesi ini didirikan pada tahun 1887, dan kode etik pertama yang ditulis dan disahkan untuk mendidik 

para anggotanya pada tahun 1905, tetapi kode etik yang lebih efektif yang tertuang dalam anggaran 

dasar (bylaws) organisasi, baru ditetapkan pada tahun 1907 bersamaan dengan ulangtahun AAPA yang 

ke-20. Nama organisasi ini beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir berubah menjadi American 

Institute of Certified Public Accountants (AICPA) sampai sekarang. 

 Profesi ketiga yang membentuk kode etik profesi ini adalah profesi hukum. Pada tahun 1854, 

Hakim George Sharswood menulis essai berjudul “Legal Ethics”. Dari buku ini muncul ide untuk 

menyusun kode etik hukum di pelbagai negara bagian. Negara bagian pertama Amerika Serikat yang 

menyusun dan mengesahkan kode etik ini adalah Alabama, yaitu pada tahun 1887. Pada tahun 1854, 

American Bar Association (ABA) didirikan, dan baru pada tahun 1908 atau 54 tahun kemudian menyusun 

dan mengsahkan berlakunya kode etika professional yang disebut pertama kali sebagai “Canons of 

Professional Ethics”. Kode Etik American Bar ini juga merujuk kepada tulisan George Sharswood tentang 

“Legal Ethics” tersebut di atas. 

 Selama abad ke-20, ide tentang kode etika ini berkembang pesat di semua bidang profesi, di 

dunia bisnis, dan bahkan di lingkungan kekuasaan pemerintahan negara. Bahkan, sekarang, dari 50 

negara bagian Amerika Serikat, sudah ada 42 negara bagian yang membangun infra-struktur etik berupa 

kode etik dan kode perilaku, dilengkapi dengan terbentuknya Komisi Etika yang bersifat permanen 

dalam rangka mengembangkan dan menegakkan kode etika tersebut sebagai institusi yang bersifat 

mandiri (independent oversight commission). Ke-8 negara bagian lainnya, meskipun tidak memiliki 

Komisi Etik yang khusus, tetap memiliki kode etika dan kode perilaku yang pelaksanaannya 

dikoordinasikan sendiri oleh sekretaris negara bagian (secretary of state) atau komite etik yang bersifat 

tidak tetap. 

 Sistem kode etik dan kode perilaku terus berkembang dalam praktik di semua bidang 

kehidupan, baik di ranah dunia usaha (market), di ranah masyarakat (civil society) maupun di sektor 

publik dan dalam penyelenggaran kekuasaan pemerintahan negara (state). Dalam ranah negara pun, 

sistem kode etik dan infra-struktur etik ini berkembang, baik di lingkungan cabang kekuasaan eksekutif, 

legislatif, maupun judikatif, serta di lembaga-lembaga atau agencies yang bersifat independen. Di bidang 
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kehakiman, misalnya, kita bahkan telah mengadopsi ide pembentukan Komisi Yudisial yang bersifat 

permanen dan secara khusus diatur dalam Pasal 24B UUD 1945. Di lingkungan DPR dan DPD, kita juga 

membentuk Badan Kehormatan. Di lingkungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdapat 

pula Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang bersifat adhoc. 

 Gejala pembentukan komisi-komisi atau institusi-institusi penegak kode etik ini, baik yang 

bersifat permanen ataupun yang bersifat adhoc mencerminkan makin berkembangnya kesadaran umat 

manusia mengenai pentingnya sistem etika profesional itu ditegakkan secara efektif. Hal ini lah yang 

mendorong United Nations menetapkan secara resmi rekomendasi Sidang Umum (General Assembly) 

pada tahun 1996, yang menganjurkan agar semua negara anggota PBB membangun apa yang disebut 

infra-struktur etik untuk jabatan-jabatan publik (ethics infra-structure in public offices). Hal ini tentu 

sangat berpengaruh ke seluruh dunia, sehingga semua negara – dewasa ini – terus mengadakan upaya 

pembentukan kode etik di pelbagai bidang dengan didukung oleh institusi-institusi penegakannya dalam 

praktik. Dengan demikian, sistem kode etik yang sudah dikenal sejak awal abad ke-19 sampai akhir abad 

ke-20, mengalami revitalisasi lebih lanjut dengan dukungan kelembagaan yang memungkinkan sistem 

etika benar-benar diterapkan secara fungsional dan ditegakkan secara efektif. 

 Namun, dalam perkembangan mutakhir di hampir semua negara di dunia, fungsionalisasi sistem 

kode etika profesi dan etika jabatan publik ini belum dikonstruksikan sebagai suatu proses peradilan 

(norma etika) seperti yang dikenal dalam sistem norma hukum yang dilengkapi dengan mekanisme 

peradilan yang efektif. Itu sebabnya, makanisme penegakan kode etik yang dimaksud, dimana-mana di 

seluruh dunia, masih bersifat sangat tertutup sesuai dengan karakteristik pengertian etika itu sendiri 

yang masih dipahami sebagai sistem norma yang bersifat privat, sebagai norma yang pemberlakuannya 

didasarkan atas kesadaran internal yang bersifat sukarela (volutair). Karena itu, keberlakuan norma etika 

(ethical norms) biasa dibedakan dengan norma hukum (legal norms) dari segi daya paksanya, yaitu jika 

hukum dianggap ‘imposed from without’, maka keberlakuan etika dipandang bersifat ‘imposed from 

within’ atau dari dalam kesadaran para subjek yang secara sukarela mengikatkan diri padanya. 

 Namun, dengan perkembangan sistem kode etika dan kode perilaku yang diberlakukan secara 

resmi sejak abad ke-19 dan ke-20, dapat dikatakan bahwa pemberlakuannya di samping mengandung 

unsur yang bersifat ‘imposed from within’ juga sekaligus memuat hal-hal yang dipaksakan oleh 

kekuasaan resmi negara atau ‘imposed from without’. Di Amerika Serikat, sejak tahun 1907, ketentuan 

etika profesi akuntan sudah dimuat dalam Anggaran Dasar atau ‘Bylaws’ organisasi AAPA yang berlaku 

mengikat bagi semua anggota. Bahkan di Irlandia sekarang juga sudah ada undang-undang resmi yang 

mengatur hal ini, yaitu dengan Ethics in Public Offices Act 1995, yang mekanisme penegakan kode etika 

dapat dipaksakan dengan dukungan kekuasaan negara.  

Karena itu, sekarang sudah saatnya bagi para sarjana hukum untuk mengembangkan pemikiran 

dengan serius agar sistem etika ini dapat menjadi alternatif baru dalam upaya melengkapi dan 

menopang bekerjanya sistem hukum yang dipraktikkan selama ini dalam upaya mengontrol dan 

membimbing serta mengarahkan perilaku ideal manusia dalam kehidupan bersama. Sistem norma etika 

ini lebih lanjut perlu dikembangkan dengan dukungan mekanisme peradilan menurut prinsip-prinsip 

peradilan modern yang diharuskan bersifat independen, terbuka, imparsial, berinteghritas, dan 
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profesional, dan sebagainya. Dengan demikian, di samping adanya pengertian mengenai ‘rule of law’, 

sudah saatnya kita mengembangkan pula pengertian baru, yaitu ‘rule of ethics’. ‘Rule of law’ mencakup 

pengertian adanya ‘code of law’ dan ‘court of law’, sedangkan dalam konsepsi ‘rule of ethics’ harus 

tercakup pula pengertian adanya ‘code of ethics’ and ‘court of ethics’. 

Untuk itu, kalangan akademisi hukum di fakultas-fakultas hukum perlu mengembangkan kajian 

yang lebih lanjut mengenai soal ini, dan bahkan dalam program pendidikan hukum, aspek etika ini tidak 

boleh dilupakan. Bahkan, yang kita maksudkan dengan etika disini, bukan saja etika hukum, tetapi etika 

kehidupan dalam pengertian yang setara dengan hukum. Fakultas mana lagi yang lebih tepat untuk 

dibebani tugas dan tanggungjawab mengembangkan penelitian dan pendidikan etika ini, kalau bukan 

Fakultas Hukum. Sangat boleh jadi, pada saatnya kelak, nama Fakultas Hukum pun sebaiknya diubah 

menjadi Fakultas Hukum dan Etika. 

Sementara itu, di dunia praktik, kiranya para praktisi hukum bersama-sama dengan bidang 

profesi yang lain juga dapat mengambil inisiatif untuk mengembangkan sistem kode etika dan 

penegakan kode etika ini dalam praktik di semua bidang profesi. Demikian pula para politisi dan para 

pimpinan serta aparat penyelenggara negara kiranya dapat memperkuat kebijakan pengembangan 

sistem etika bernegara melalui dukungan peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum 

bagi berkembangkan sistem etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini berdasarkan rujukan 

Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 yang masih berlaku sampai sekarang, yaitu TAP MPR tentang Etika 

Kehidupan Berbangsa. 


