
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Kerangka Teori 

1. Konsepsi Officum Nobile 

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada 

masyarakat ada norma hukum (ubi societas ibi ius). Hal tersebut dimaksudkan oleh 

Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi 

keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan 

antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar 

tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru mau menegakkan keseimbangan 

perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. 

Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya. Hal tersebut menunjukkan pada hakikatnya para 

penegak hukum (hakim, jaksa, Notaris, dan polisi) adalah pembela kebenaran dan 

keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan dengan itikad baik dan 

ikhlas, sehingga profesi hukum merupakan profesi terhormat dan luhur (officium 

nobile). Oleh karena mulia dan terhormat, profesional hukum sudah semestinya 

merasakan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani 

sesama di bidang hukum. 

Pengertian Officium Nobile Menurut Frans Hendra Winata, dalam makalah 

yang berjudul Peran Organisasi Advokat, Officium Nobile adalah: 

1) Pengejawantahan dari nilai-nilai kemanusiaan (humanity), 

2) Nilai keadilan (justice), 

3) Nilai kepatutan atau kewajaran (reasonableness), 

4) Nilai kejujuran (honesty), 

5) Nilai layanan kepentingan publik (to serve public interest) 
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Sebagai profesi yang mulia tentu saja terikat dengan nilai-nilai etik yang 

menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Menjaga dan 

menjunjung kode etik dan sumpah yang sudah di ucapkan merupakan satu parameter 

dalam menjalankan profesi yang mulia. 

Dalam arti adanya dorongan kuat untuk memelihara kejujuran dan menghindari 

perbuatan yang curang, kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas 

dan kehormatan profesinya; nilai pelayanan kepentingan publik (to serve public 

interest) dalam arti pengembangan profesi hukum telah inherent semangat 

keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang 

merupakan konsekuensi langsung dari nilai-nilai keadilan, kejujuran dan kredibilitas 

profesi. 

Theo Huijbers menuliskan beberapa kriteria yang harus dimiliki di dalam 

profesi yang mulia (Officium Nobile), antara lain: 

1. Sikap kemanusiaan, agar tidak menanggapi hukum hanya secara formal, 

tetapi selalu mendahulukan hukum secara material dengan mengutamakan 

penghormatan pada hak asasi manusia; 

2. Sikap keadilan untuk menentukan apa yang layak bagi masyarakat agar 

terjamin rasa keadilannya; 

3. Sikap kepatuhan dalam mempertimbangkan apa yang sungguh-sungguh 

adil dalam suatu perkara; 

4. Sikap jujur agar tidak ikut-ikutan dalam mafia peradilan. Begitu juga 

dengan profesi Notaris yang memerlukan suatu tanggung jawab baik 

individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap normanorma hukum 

positif dan kesediaan untuk tunduk ada kode etik profesi, bahkan 

merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum 

positif yang sudah ada. 

Menurut Abdulkadir Muhammad, agar suatu pekerjaan dapat disebut suatu 

profesi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain: 

1. Adanya spesialisasi pekerjaan; 

2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan; 

3. Bersifat tetap dan terus menerus; 

4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan; 

5. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi; 

6. Terkelompok dalam suatu organisasi profesi. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Lebih lanjut menurut C.S.T. Kansil, menjelaskan kaidah-kaidah pokok yang 

berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut: 

1. Profesi merupakan pelayan, karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih, 

terutama bagi klien atau pasiennya yang tidak mampu; 

2. Pelaksanaan pelayanan jasa profesional mengacu pada nilai-nilai luhur; 

3. Pelaksana profesi berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan; 

4. Pola persaingan dalam 1 (satu) profesi haruslah sehat. 

Sedangkan menurut E. Y. Kanter menyatakan bahwa sebuah profesi terdiri dari 

kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu 

mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan 

warga masyarakat lain pada umumnya atau dalam pengertian yang lain, sebuah profesi 

adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandangnya memiliki pengetahuan 

khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman orang lain dalam 

bidangnya sendiri. 

 
2. Hakim Sebagai Profesi Penegak Hukum 

Profesi hakim mempunyai kedudukan atau penempatan khusus karena 

persoalan perlindungan kepentingan umum untuk para pihak berperkara dan 

perorangan yang mencari keadilan harus diamankan tidak hanya melalui peraturan 

hukum, melainkan juga dapat mengacu kepada aturan yang lebih luas dan bersumber 

dari hati nurani, seperti etika, moral, dan agama. 

Pada prinsipnya, hakim dituntut untuk memelihara integritas dan 

independensinya dalam menjalankan fungsinya di lembaga pengadilan. Selain wajib 

menjaga integritasnya, seorang hakim juga dituntut untuk taat terhadap suatu ketentuan 

hukum dan aturan yang berlaku. Menurut pendapat Purwoto S. Gandasubrata 

menjelaskan bahwa etika merupakan falsafah moral untuk berperilaku baik sesuai 

dengan nilai-nilai luhur dan aturan-aturan pergaulan yang baik, dalam kehidupan 

bermasyarakat dan kehidupan pribadi. Apabila dilihat dari segi bahasa, berdasarkan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia etika merupakan ilmu tentang baik dan buruk mengenai 

hak dan kewajiban moral. Berdasarkan peninjauan secara etimologi, definisi “etika” 

berasal dari Bahasa Yunani yaitu ethos, yang bermakna elemen moral yang menentukan 

karakter perbuatan seseorang, sedangkan secara sosiologis bermakna, karakter atau 

spirit yang mendasari kepercayaan, kebiasaan atau perbuatan dari suatu grup atau 

kelompok masyarakat. Sehingga dapat dikatakan etika merupakan sistem nilai dan 
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norma moral yang menjadi acuan bagi suatu kelompok atau individu dalam mengatur 

tingkah lakunya 

Hakim adalah aparat penegak hukum atau pejabat peradilan negara yang diberi 

wewenang oleh undang undang untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara. Di 

dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, 

dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. 

Adapun hakim konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Hakim Ad Hoc 

adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di 

bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang 

pengangkatannya diatur dalam undang-undang. 

Tugas hakim secara fungsional di pengadilan melaksanakan dan menggali 

keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat 

tercapainya peradilan yang dikehendaki undang-undang, oleh karena itu harus 

menjunjung tinggi etika profesi. Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu 

menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat 

dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan 

fungsi dan mengemban profesinya, serta dijadikan pedoman perilaku keutamaan moral 

bagi hakim, baik dalam menjalankan fungsi profesinya maupun dalam hubungan 

kemasyarakatan di luar kedinasan. 

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai fungsi pengadilan utama, maka 

putusan hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta yang 

merupakan cerminan aturan hakim yang harus senantiasa di implementasikan dan di 

realisasikan oleh hakim dalam penilaian dan penilaian hakim Yang Maha Esa, yang 

melandasi prinsip-prinsip kode etik dan aturan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha 

Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung 

jawab sesuai agama dan tuntas agama dan kepercayaan yang di anutnya. 

kewajiban hakim untuk memastikan kehormatan dan keluhuran martabat, serta 

persyaratan hukum yang di setujui dalam peraturan perundang-undangan harus di 

implementasikan dengan konkrit dan konsisten dalam menjalankan tugas yudisialnya 

dan juga di luar tugas yudisialnya, karena itu terikat dengan bantuan penegak hukum 
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dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus 

dijaga dan disetujui dengan baik oleh para hakim dalam menjalankan pengadilan. 

Kehormatan hakim sebagian besar terlihat pada putusan yang dibuatnya dan 

penilaian yang melandasi atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan 

saja berlandaskan peraturan perundingan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam 

masyarakat. Menyambut persetujuan kehormatan, keluhuran martabat merupakan 

tingkat harga yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki tetapi harus dijaga dan 

diminta ileh hakim melalui penilaian tindak lanjut atau bantuan yang berbudi pekerti 

luhur. Hanya dengan mengambil sikap atau perilaku yang berbudi pekerti luhur tentang 

kehormatan dan keluhuran martabat dapat dijaga dan ditegakkan. Kehormatan dan 

keluhuran martabat terkait erat dengan etika perilaku. 

Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak tentang 

benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Reaksi dapat di artikan 

sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan dan ucapan yang 

sesuai dengan apa yang diterima oleh kaidah-kaidah yang berlaku. Etika perilaku adalah 

sikap dan perilaku yang sesuai dengan kematangan jiwa yang diselaraskan dengan 

norma-norma yang berlaku di masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan 

pedoman kebijakan dapat memunculkan kepercayaan, atau ketidak percayaan 

masyarakat terhadap putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu 

berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat 

membuktikan profesi hakim adalah suatu kemuliaan. 

Para ahli memiliki pandangan dengan membagi etika menjadi dua bagian, yakni 

etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif menguraikan dan menjelaskan 

kesadaran dan pengalaman moral secara deskriptif; dan berupaya menemukan dan 

menjelaskan kesadaran; keyakinan dan pengalaman moral pada suatu kultur tertentu. 

Etika deskriptif terbagi menjadi dua bagian. Pertama, sejarah moral yang meneliti 

norma, aturan, dan cita-cita moral berdasarkan kehidupan manusia yang pernah 

dilakukan pada suatu tempat dan waktu tertentu atau mencakup ruang lingkup yang 

mencakup beberapa bangsa. Kedua, fenomologi moral yang berupaya menemukan arti 

dan makna moralitas dari berbagai fenomena moral yang ada. Fenomologi moral tidak 

mempermasalahkan hal yang benar dan salah karena bagian ini tidak bermaksud untuk 

menyediakan patokan moral bagi manusia. 

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim mempunyai tugas untuk menegakkan 

hukum dan keadilan atas dasar kebenaran dan kejujuran yang bertanggung jawab 
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kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memiliki tanggung jawab yang sangat berat maka 

Hakim haruslah memiliki sifat dan sikap yang dapat menjamin terlaksananya tugas dan 

kewajiban tersebut. Peraturan perundangan Indonesia mengatur syarat yang harus 

dipenuhi hakim dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai penegak keadilan dan 

hukum di Indonesia, yaitu: 

a. Pasal 33 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

menyebutkan bahwa hakim memiliki integritas, kepribadian yang tidak 

tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. 

b. Pasal 13 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU 

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa hakim 

wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), berwibawa, jujur, adil, dan 

berkelakuan tidak tercela. 

c. Pasal 13 B UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 

2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa hakim wajib 

memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, professional, 

bertakwa, berahklak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum, wajib 

menaati kode etik dan pedoman perilaku. 
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B. Kerangka Pemikiran 

 

Tindak Pidana Korupsi 

  

Pengadilan Negeri Jakarta 

nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst 

  

Putusan Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi pada 

PengadilanTinggi Jakarta Pusat 

Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst 

  

Putusan Nomor 

8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst 

 
 

Gambar I : Skematik Kerangka Pemikiran 

Keterangan: 

Kerangka pemikiran ini akan mencoba menjelaskan alur penulis dalam menganalisis, 

menjabarkan, serta meneliti terhadap permasalahan yang dikaji. Bermula dari adanya kasus 

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hakim Ad Hoc dengan terdakwa atas nama MERRY 

PURBA yang telah diputus oleh pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 8/Pid.Sus- 

TPK/2019/PN.Jkt.Pst. bahwa di duga telah menerima suap saat menerima suap uang sebesar 

150 ribu Dollar Singapura dari pengusaha Tamin Sukardi yang saat itu sedang dalam perkara 

korupsi di Pengadilan Negeri Medan. MERRY PURBA dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pasal 

12 huruf jo, Pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi 

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang 

perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak 

pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Penyalah gunaan wewenang sebagai pejabat 

negara atau hakim pidana 

Pasal 12 huruf jo, Pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 

Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana 

telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 

2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 

31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana 

korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana 
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