
BAB III 

ASAS PROFESIONALITAS 

 

A. PENGANTAR 

Hukum berisi kumpulan pedoman yang mempunyai fungsi untuk 

mengatur hidup manusia, agar dapat dicapai ketertiban dalam hidup 

bermasyarakat. Perkembangan hukum menimbulkan berbagai pendapat yang 

berbeda-beda mengenai tujuan hukum, dan berbagai pendapat menyebutkan 

bahwa tujuan hukum antara lain adalah mencapai ketertiban di dalam masyarakat, 

di mana masyarakat hidup sesuai dengan aturan hukum.  

 Hukum di negara hukum dibentuk oleh segolongan elite yang mempuyai 

kewenangan untuk membentuk peraturan, yang dikenal sebagai peraturan 

perundang-undangan. Tujuan pembentukan hukum adalah untuk mencapai 

ketertiban dan keadilan dan didalam negara yang berdasarkan kepada hukum, 

selain itu ketertiban dan keadilan, juga hukum dibentuk mencapai kepastian 

hukum. 

Asas adalah landasan berfikir aturan-aturan dasar atau menjiwai tumpuan 

berfikir maupun berpendapat seorang manusia yang berasal baik dari suatu aturan 

yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Asas hukum ini layak disebut sebagai 

alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan 

hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu 

peraturan hukum. Melainkan akan tetap saja akan melahirkan peraturan-peraturan 

hukum. 

Di dalam hukum selalu terdapat asas hukum, yang digunakan sebagai 

dasar dari pembentukan hukum, salah satu asas hukum adalah asas profesionalitas 
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yang bermakna dalam melakukan pekerjaan yang dikenal sebagai profesi, 

diharuskan untuk taat pada peraturan yang dibentuk berdasarkan prinsip 

profesionalitas yang intinya berdasarkan kepada kepribadian, kejujuran dan itikad 

baik, diketahui  bahwa di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 

pengunaan asas hukum tidak mungkin hanya satu, di dalam penulisan ini asas 

profesionalitas didukung oleh asas keadilan dan asas kemanfataan. 

Setelah Pengantar di atas sebagai Pengantar, kemudian di dalam Subbab B 

akan diuraikan terlebih dalulu tentang Hukum, Asas dan Asas Hukum, selanjutnya 

di dalam Subbab C akan dituliskan tentang Asas Profesionalitas yang didukung 

oleh asas keadilan dan asas kemanfaatan, akhirnya penulisan ini ditutup dengan 

Subbab D sebagai Subbab Penutup yang berisi rangkuman dari seluruh penulisan 

Bab III ini. 

 

B. HUKUM, ASAS DAN ASAS HUKUM  

1. Pengertian Hukum 

Hukum adalah peraturan yang diciptakan untuk mengatur dan melindungi 

masyarakat. Hukum adalah seperangkat kaidah atau pedoman dalam suatu sistem 

yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai 

bagian dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum mengatur manusia dalam 

bermasyarakat bukan dalam kehidupan pribadinya. Hukum mengandung sanksi 

tertentu untuk diterapkan pada para pelanggar hukum. 

Berdasarkan asal katanya, kata Hukum menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia memilki pengertian sebagai berikut: 

1) “Peraturan atau adat yang resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan 

oleh Penguasa atau Pemerintah; 
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2) Undang-undang, peraturan, dsb. untuk mengatur pergaulan hidup 

masyarakat; 

3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam, dsb.) yang 

tertentu;  

4) Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam 

persidangan); vonis.”
27

 

 

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau 

kaedah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan 

suatu sanksi.  Berikut beberapa definisi hukum yang dikemukakan para ahli 

hukum (juris) berdasarkan aliran atau paham yang dianutnya di bawah ini. 

Kemudian menurut Sutandyo Wingyosubroto sebagaimana dikutip Yesmil 

Anwar dan Adang:  

 “Dalam sejarah pengkajian hukum sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) 

konsep, pertama hukum dikonsepkan sebagai asas moralitas atau asas 

keadilan yang universal yang menjadi inheren dengan hukum alam. 

Kedua, hukum dikonsepkan sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku 

pada suatu waktu tempat tertentu, sebagai produk explisit suatu sumber 

kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi, dan ketiga hukum 

dikonsepkan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam 

kehidupan masyarakat. Dalam hal ini hukum berperan dalam proses 

pemulihan ketertiban, penyelesaian sengketa, maupun dalam proses 

pengarahan dan pembentukan pola perilaku baru.” 
28

 

 Kemudian menurut Black’s Law Dictionary kata hukum atau Law 

memiliki pengertian sebagai berikut: 

1)  The Regime that orders human activities and relations through 

systematic application of the force of politically organized society; the 

legal system (respect and obey the law); 

2) The aggregat of legislation, judical precendents, and accepted legal 

principles; the body of authoriative grounds of  judical and 

admiistrtive action; esp, the body of rules, standar, and principles that 

the courts of particular juridiction apply in deciding controversies 

brought before them (the law of the land); 

3) The set of rules or principles dealing with a spesific area of  a legal 

system (copyright law); 

                                                           
27

 Kamus Besar Bahasa Indonesia,Edisi Ketiga, Penerbit Balai pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 410. 
28

 Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar sosiologi Hukum, Grasindo, Bandung 2008, hlm.95-96. 
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4) The judical and administrative process, legal action and proceedings 

(when seetlement negotiation failed, they submitted their dispute to the 

law);.  

5) A statute (congress passed a law).
29

 

 Diterjemahkan secara bebas, kata hukum menurut Black’s Law Dictionary 

memiliki pengertian sebagai berikut: 

1) “Rezim yang memerintahkan atau menertibkan segala kegiatan atau 

tingkah laku manusia dan segala hubungannya melalui penerapan 

peraturan yang memiliki kekuatan didalam organisasi politik 

kemasyarakatan atau melalui tekanan sosial yang disokong atau 

didukung oleh adanya kekuatan memaksa di dalam masyarakat. 

2) Kumpulan perundang-undangan, keputusan hakim terdahulu yang 

diikuti oleh hakim lainnya dalam persidangan, dan asas-asas hukum 

yang memiliki kewenangan terhadap segala sesuatu yang 

berhubungan dengan peraturan, norma-norma dan asas-asas yang 

mana dalam pengadilan menerangkan mengenai hak hukum yang 

dimiliki seseorang. 

3) Kumpulan peraturan-peraturan atau asas-asas yang berhubungan 

dengan bidang tertentu dalam suatu sistem hukum. 

4) Proses hukum dan administrasi; tindakan hukum dan cara bekerjanya 

(ketika penyelesaian perundingan gagal, mereka mengajukan 

perselisihannya kehadapan hukum).  

5) Sebuah undang-undang (di mana kongres memberikan persetujuan).” 

 

 Beberapa sarjana dan ahli telah memberikan batasan-batasan mengenai 

pengertian hukum, di mana pendapat sarjana dan ahli tersebut berbeda satu 

dengan lainnya.  

J. C.T. Simorangkir 

 

“Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang 

menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang 

dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap 

peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan dengan hukuman 

tertentu.” 
30

 

 

Sudikno Mertokusumo 

 

                                                           
29

Gardner, Bryan A., Black’s Law Dictionary, Ninth Edition, Thomson West Group, United State 

of America, 2009, hlm 1313. 
30

 B. Arief Sidharta Dan Rekan, Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa, Gramedia, 

Jakarta, 1989, hlm. 29. 
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“Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-

kaidah dalam suatu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan tingkah 

laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan 

pelaksanaannya dengan suatu sanksi.” 
31

 

 

Immanuel Kant 

 

“Hukum ialah keseluruhan  syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas 

dari orang yang  satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas 

orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.” 
32

 

 

J. Van Kan 

 

“Hukum ialah sekumpulan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa 

yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.” 
33

 

 

E.Utrecht 

 

“Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tertib tata suatu 

masyarakat dan seharusnya  ditaati oleh anggota masyarakat yang 

bersangkutan.” 
34

 

 

 Karakteristik dari hukum yang membentuk ciri-ciri hukum itu kemudian 

juga membentuk sifat dari hukum yang mengatur dan memaksa. Bahwa setiap 

orang yang tidak mematuhi dan mentaati tata tertib yang ada di dalam kehidupan 

masyarakat dapat dijatuhi sanksi dan hukuman tegas sebagai bagian dari efek jera 

untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut. Oleh karena itu sifatnya 

yang memaksa tersebut maka hukum menjadi wajib ditaati dan dipatuhi oleh 

semua masyarakat tanpa terkecuali. 

 Selain itu hukum juga bertujuan menghendaki adanya keseimbangan 

kepentingan, keadilan, ketentraman, kebahagiaan, setiap manusia. Sehingga jelas 

bahwa yang dikehendaki oleh hukum adalah agar kepentingan setiap orang, baik 

                                                           
31

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 

37. 
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Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 4. 
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 Van Kan, J., &  Beekhuis, J.H., Pengantar Ilmu Hukum, Pembangunan Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1977,  hlm. 13. 
34

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 27& 35. 
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secara individual maupun kelompok tidak diganggu oleh orang atau kelompok 

lain yang selalu menonjolkan kepentingan pribadinya atau kepentingan 

kelompoknya.
35

 

Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang 

sebagai anggota suatu masyarakat dan masing-masing anggota masyarakat 

mempunyai kepentingan sendiri dalam memenuhi kebutuhan pokok untuk dapat 

melanjutkan hidup, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum dan masyarakat 

adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, didalam masyarakat selalu ada 

hukum, sehingga dikatakan masyarakat tanpa hukum adalah masyarakat yang 

tanpa pedoman. Secara sederhana dapat didefinisikan tentang hukum, yakni 

hukum adalah kumpulan kaidah/norma hukum, sedangkan kaidah/norma adalah 

pedoman/pegangan/ukuran. 

2. Pengertian Asas 

 Menurut Kamus  Besar Bahasa Indnesia, kata „asas” memiliki pengertian 

yaitu: 

“Asas adalah dasar atau sesuatu yag menjadi tumpuan berfikir atau 

berpendapat.”
36

 

 

 Sedangkan menurut Black Law Dictionary, kata “asas” atau Principle 

memiliki pengertian sebagai berikut: 

  “Principle is a basis rule, law or doctrine”
37

 

 

  Melihat pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asas adalah landasan 

berfikir aturan-aturan dasar atau menjiwai tumpuan berfikir maupun berpendapat 

                                                           
35

 Lihat B.Arief Sidharta dan Rekan, Loc. Cit. 30, hlm .40. 
36

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 70. 
37

Gardner, Bryan A., Black’s Law Dictionary, Ninth Edition, thomson west Group, United State Of 

America, 2009, hlm.1313. 
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seorang manusia yang berasal baik dari suatu aturan yang tertulis maupun yang 

tidak tertulis. Aturan tertulis dalam hal ini memiliki maksud bahwa suatu asas 

dapat berasal dari suatu aturan-aturan yang berlaku yang terdapat dalam suatu 

perundang-undangan. 

 Bahwa dalam membahas mengenai asas, maka tidaklah dapat disamakan 

dengan norma sebab asas berbeda dengan norma. Perbedaan antara asas dengan 

norma tersebut yakini: 

a) “Asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan 

norma merupakan suatu aturan riil. 

b) Asas merupakan suatu idea atau konsep, sedangkan norma adalah 

pengejawantahan dari ide tersebut. 

c) Asas tidak memiliki sanksi, sedangkan norma memiliki sanksi.”
38

 

 

 Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa asas merupakan suatu idea 

atau konsep yang bersifat umum dan abstrak dan terhadapnya tidak memiliki 

sanksi. Selain halitu di dalam suatu asas juga terkandung adanya suatu nilai-nilai 

etis tertentu. 

 Sedangkan norma atau kaidah merupakan pedoman, patokan atau ukuran 

untuk menilai tindakan atau perilaku manusia dimana norma lebih merupakan 

aturan riil dari suatu asas dan terhadapnya merupakan pengejawantahan suatu ide 

dari sebuah asas. Lebih tegas lagi, bahwa di dalam norma terkandung adanya 

sanksi, sehingga apabila terdapat anggota masyarakat yang melanggar suatu 

norma atau kaidah tersebut, maka ia akan dikenai sanksi atau hukuman atas 

perbuatannya. Lain halnya apabila yang dilanggar adalah kaidah hukum yang 

berlaku maka sanksi yang dapat dijatuhi kepadanya dapat berupa sanksi pidana, 

perdata maupun administratif. 

                                                           
38

 LihatB.Arief  Sidharta dan Rekan, Loc. Cit. 30, hlm.90. 
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 Dengan demikian dapat dilihat bahwa asas memiliki pengertian lebih luas 

dan abstrak dari norma atau kaidah sehingga dari satu asas dapat dikonkritkan ke 

dalam suatu atau lebih norma atau kaidah, begitupun sebaliknya dari satu atau 

lebih norma atau kaidah dapat diabstraksikan menjadi sebuah asas. 

3. Asas Hukum 

 Asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan 

hukum. Disebut dmikian oleh karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi 

lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu 

pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut 

landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan 

hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak 

akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum. Melainkan 

akan tetap saja akan melahirkan peraturan-peraturan hukum. Oleh karena itu 

Paton menyebutnya sebagai suatu sarana membuat hukum itu hidup, tumbuh dan 

berkembang dan ia juga menunjukan, bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan 

dari peraturan-peraturan belaka, kalau diakataan bahwadengan adanya asas hukum 

itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilaidan tuntutan etis.
39

 

 Karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum 

merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan 

pandangan etis masyarakatnya. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa 

melalui asas hukum ini, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi 

bagian dari suatu tatanan etis.
40
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 Lihat Sajipto Raharjo, Ilmu hukum, PT.Citra Aditya Bakti, bandung, 1996, hlm. 45 
40

 Lihat Ibid., hlm. 46. 
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 Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang 

disebut asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan 

hukum dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan suatu yang mengandung 

nilai-nilai etis.
41

 

 Berdasarkan uraian di atas juga dapat dikatakan bahwa asas hukum bukan 

norma konkrit tetapi merupakan latar belakang dari peraturan konkrit. Hal ini 

dikarenakan asas hukum merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak dan 

mendasari lahirnya setiap peraturan hukum. Dapat dikatakan juga bahwa asas 

hukum merupakan petunjuk arah bagi pembentuk hukum dan pengambil 

keputusan.
42

 

 Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau 

sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. 

Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok 

dalam berpikir, berpendapat, dan bertindak. Asas hukum bukanlah peraturan 

hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas 

hukum.
43

 

 Oleh karena itu untuk memahami peraturan tidak bisa hanya melihat pada 

isi peraturan saja, melainkan harus melihat kepada asas-asas hukum dari peraturan 

tersebut. Asas hukum ini sangat penting bagi peraturan hukum karena ia 

merupakan landasan bagi lahirnya hukum. Dengan adanya asas-asas hukum, maka 

hukum dalam hal ini bukan merupakan kumpulan dari peraturan-peraturan 

semata. 
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 Lihat B.Arief Sidharta Dan Rekan, Loc. Cit. 30, hlm.88. 
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 Untuk memperjelas mengenai asas hukum, Paul Scholten mengemukakan 

pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan asas hukum adalah sebagai berikut: 

“Asas hukum merupakan fikiran-fikiran dasar yang terdapat di dalam dan 

dibelakang sistem hukum masing-masing, dirumuskan dalam aturan 

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan 

ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual yang dapat 

dipandang sebagai penjabarannya.”
44

 

 Hakikat dan Karakteritik asas hukum merupakan bagian sangat penting 

dan mendasar dalam hukum, yang menurut Satjipto Rahardjo dinamakan jantung 

dari hukum. Hukum itu memiliki titik pandang dan akan berangkat dari situ pula. 

Hukum tanpa titik pandang bukan hukum namanya, tetapi hanya kumpulan pasal-

pasal suruhan dan larangan saja. 
45

 

 Asas hukum mengandung nilai-nilai etis tertentu merupakan dasar umum 

pada  pikiran dan ratio regisdari kaidah hukum dan juga merupakan jantung dari 

suatu peraturan hukum. Kaidah hukum adalah konkretisasi dari asas hukum 

dimana suatu asas hukum dapat dijadikan kaidah hukum. Sebaliknya, dari satu 

suatu atau beberapa kaidah hukum dapat diabstraksikan sebagai asas hukum. 

Asas-asas hukum tersebut menyebabkan keseluruhan kaidah hukum tersusun 

sebagai suatu sistem yang relatif utuh. pengetahuan asas-asas hukum penting 

dalam suatu pengambilan putusan hukum. 

 Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa asas hukum merupakan 

landasan hukum dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Bahkan secara tegas dikatakan bahwa tidak ada peraturan hukum diatas 

asas hukum. Asas hukum bukanlah suatu yang konkrit dan nyata akan tetapi 
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 J.J.H.Bruggin (Alih Bahasa Oleh B.Arief Sidharta) Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya 
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bersifat abstrak. Namun dari sifat itulah asas hukum dinyatakan oleh Satjopto 

Rahardjo adalah jiwa dari norma hukum yang berlaku.  

 

C. ASAS PROFESIONALITAS 

1. Pengertian Profesi  

Profesi berasal dari kata profesio (latin) yang artinya pengakuan. Profesi 

adalah suatu tugas kegiatan fungsional dari suatu kelompok tertentu yang diakui 

dan dikenali dalam melayani masyarakat. 
46

 

“Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan 

terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki 

asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus 

untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, 

kedokteran, keuangan, militer, teknik, dan desainer.
47

 

 

Menurut Black‟s Law Dictionary yang dimaksud dengan profesi adalah 

“A Vocation or occupation requiring special, usually advanced, 

education, knowledge, and skill; e.q: law or medical proffesions.”
48

 

 

Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu, disebut profesional. 

Walaupun begitu, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang 

menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir. Contohnya adalah petinju 

profesional menerima bayaran untuk pertandingan tinju yang dilakukannya, 

sementara olahraga tinju sendiri umumnya tidak dianggap sebagai suatu profesi. 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan 

Profesional adalah: 

1. “Bersangkutan dengan profesi; 

2. memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankanya; 

3. mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukanya.” 
49
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Profesionalisme itu sendiri berasal dari kata profesi. Jadi, berbicara tentang 

profesionalisme tentu mengacu pada pengertian profesi, sebagai suatu bidang 

pekerjaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan 

Profesionalisme adalah  

“Mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau 

orang yang profesional.”
50

 

 

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

profesionalisme itu adalah istilah yang diberikan kepada seseorang yang dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaanya menjalankan dengan baik dan penuh 

tanggungjawab dalam sebuah organisasi atau pekerjaan yang telah dijalankan, dan 

selalu meningkatkan kualitas yang diharapkan dalam sebuah bidang pekerjaan 

atau Organisasi.  

Didalam buku karangan Masruroh Hasyim dan Joko Prasetyo dipaparkan 

beberapa ciri dari profesionalisme, yaitu: 

1. “Memiliki keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta 

kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan 

dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi; 

2. memiliki ilmu dan pengentahuan serta kecerdasan dalam menganalisis 

suatu masalah dan peka didalam membaca situasi cepat dan tepat serat 

cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas kepekaan; 

3. memilki sikap berorientasi ke depan sehingga kemampuan 

mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang 

didalamnya; 

4. memililki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan 

pribadi serta terbuka menyimak dan mengharagi pendapat orang lain, 

namun cermat dalam memilihyang terbaik bagi diri dan 

perkembangan pribadinya.”
51
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 Terdapat beberapa pendapat yang mengemukakan tentang apa yang 

dimaksud dengan profesionalisme tersebut. Horton Bakking dan Robers Patterson 

mengemukakan pula kriteria profesionalisme sebagai berikut: 

1. “Harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan menggunkan prinsip 

keilmuan yang dapat diterima masyarakat; 

2. menuntut suatu latihan professional yang memadai dan membudaya; 

3. menuntut suatu lembaga yang sistematis dan terspesialisasi; 

4. memberikan keterangan tentang keterampilan yang dibutuhkan 

dimana masyarakat umum tidak memilikinya; 

5. harus merupakan tipe pekerjaan yang bermanfaat; 

6. harus mengembangkan hasil yang sangat teruji; 

7. harus sudah memerlukan pelatihan kebijaksanaan dan penampilan 

tugas; 

8. mempunyai kesadaran ikatan kelompok sebagai kekuatan yang 

mampu mendorong dan membina anggotanya; 

9. dijadikan batu loncatan utnutk mencapai pekerjaan lain; 

10. mengakui kewajiban dalam masyarakat dengan meminta para 

anggotanya memenuhi kode etik yang diterima dan dibangun. “ 
52

 

 

Berdasarkan hal-hal yang telah ditulis di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa profesionalitas adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, serta kualitas suatu 

keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang. 

Profesional menunjukkan dua hal, yaitu orangnya dan penampilan/kinerja orang 

itu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan. Jadi profesionalisme adalah sesuatu 

yang merujuk pada derajat atau tingkat penampilan seseorang sebagai seorang 

profesional dalam melaksanakan profesi yang mulia. 

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk 

menghasilkan nafkah hidup mengandalkan suatu keahlian. Dengan demikian 

seorang profesional mengandalkan profesi adalah orang yang tau akan keahlian 

dan keterampilannya, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau 

kegiatannya itu, hidup dari situ dan bangga pada pekerjaan itu.  
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Dengan seorang profesional bekerja berdasarkan keahlian dan 

keterampilan yang diperoleh dari pendidikan yang berjenjang, dan bertangung 

jawab atas pekerjaannya yang dilakukannya. 

Profesionalisme adalah penggabungan karakteristik yang termasuk 

didalamnya adalah sifat mementingkan orang lain. Bisa diandalkan, bertanggung 

jawab, memiliki sifat kepemimpinan dan keterampilan. Secara garis besar 

mendeskripsikan kualitas dari seseorang. Seorang profesionalisme diwujudkan 

dalam bentuk melakukan suatu pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan 

itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya 

komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya itu.  

Sumaryono dalam bukunya Etika Profesi hukum menuliskan beberapa ciri 

etika profesi, yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk berbagai profesi pada 

umumnya. 

1) “Adanya pengetahuan khusus dengan mengikuti pendidikan sesuai 

standar nasional artinya seseorang disebut profesional bila telah 

menyelesaikan pendidikanprofesi tersebut. 

2) Pekerjaan berdasarkan etik profesi, dalam menajalankan tugas 

profesinya seseorang harus mengacu kepada etika profesi yang 

dirumuskan oleh organisasi profesinya. Adanya kaidah dan standar 

moral yang tinggi, pada setiapprofesi pada umumnya ada suatu aturan 

main dalam menjalankan profesinya yang disebut “kode etik”, yang 

mana kode etik ini harus dipenuhi dan ditaati oleh semua anggota 

profesi yang bersangkutan. 

3) Mengutamakan panggilan kemanusiaan, artinya dalam menjalankan 

tugasnya lebih mengutamakan kemanusiaan bukan berdasarkan 

keuntungan pribadi atau materi semata. 

4) Pekerjaannya legal dan harus mempunyai izin, izin ini untuk 

melindungi masyarakat dari pelaksanaan profesi yang tidak benar. 

5) Belajar terus menerus untuk meningkatkan profesinya. 

6) Bergabung dalam suatu organisasi profesi yang tujuannya adalah 

menjaga keluhuran profesi tersebut, agar standar keahlian dan 

ketrampilan tidak dilangar kode etik. Serta pengabdiannya kepada 

masyarakat tidak luntur. Tidak sembarangan orang bisa memasuki 

profesi mereka. Organisasi ini tidak terbuka bagi sembarang orang 

organisasi ini bekrja untuk menjaga agar tujuan profesi tercapai 
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melalui pekerjaan anggotanya. Yaitu menjadi semacam “polisi moral” 

bagi para anggota profesi. Maka tidak heran bila salah satu anggota 

melanggar kode etik profesi atau berjalan tidak sesuai dengan 

profesinya, maka seluruh profesi itu akan tercemar. ”
53

 

 

Dengan melihat ciri-ciri umum profesi diatas dapat disimpulkan bahwa 

kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang 

berada diatas rata-rata. Disatu sisi ada tuntutan atau tantangan yang sangat berat, 

tetapi dilain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam 

kerangka kepentingan masyarakat.  Seandainya semua bidang kehidupan dan 

kegiatan menerapkan suatu standar profesional yang tinggi bisa diharapkan akan 

tercipta suatu realitas masyarakat yang semakin baik. 

Pengertian profesionalitas yang umum diambil dari Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, yang bunyinya: 

“Profesionalitas adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan 

ciri suatu profesi atau orang yang ahli dibidangnya atau professional. ”
54

 

 

Dari penegertian diatas maka seorang profesionalitas adalah sekelompok 

orang yang memiliki keahlian khusus lebih baik dari masyarakat pada umumnya, 

mengemban tugas tertentu dengan segala keahliannya sehingga mereka dapat 

berfungsi dalam masyarakat. 

2. Asas Profesionalitas  

Asas profesionalitas (profesionalism) adalah asas yang mengutamakan 

keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Profesionalisme diwujudkan dalam bentuk  melakukan 

suatu pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan 

keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya komitmen pribadi yang 
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mendalam atas pekerjaannya. Apabila pengertian hakikat professiontersebut 

dikaitkan dengan pengertian ethics sebagaimana disebutkan terdahulu, maka etik 

profesi hanya merujuk pada sekelompok prinsip-prinsip etika yang dirumuskan 

oleh sekelompok profesi itu sendiri, khususnya dalam fungsi sebagai 

pedoman/penuntun dalam berperilaku.  

Profesi harus dilaksanakan berdasarkan pada nilai profesionalisme, artinya 

harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu yang diperoleh dari 

institusi pendidikan dan dipersyaratkan memiliki sertifikasi kompetensi dan izin 

praktik sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. 

Di samping itu sebagai bagian dari anggota profesi dituntut untuk mengikuti Kode 

Etik Profesi, mengikuti Standar Profesi dan Standar pelayanan yang ada. 

 Prinsip-prinsip etik yang dibentuk dan diikuti oleh sekelompok masyarakat 

dan melaksanakan kegiatan profesi melahirkan perlunya dibentuk etik profesi, 

oleh masyarakat tertentu yang terdiri dari organisasi profesi. Kode etik seorang 

profesi pada dasarnya mengandung prinsip kepribadian yang diuraikan di bawah 

ini. 

Kepribadian merupakan sesuatu hal yang melekat dalam tubuh seseorang. 

Kepribadian adalah suatu pencerminan diri yang berasal dari dalam hati seorang 

manusia. Setiap orang  dimuka bumi ini memiliki kepribadian yang berbeda-beda 

antara satu dengan yang lainnya.  

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Kepribadian ialah: 

“Sikap hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang 

membedakannya dari orang atau bangsa lain.”
55
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Kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi 

dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan 

dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. 

Kepribadian menurut pengertian sehari-hari Disamping itu kepribadian 

sering diartikan dengan ciri-ciri yang menonjol pada diri individu, seperti kepada 

orang yang pemalu dikenakan atribut “berkepribadian pemalu”. Kepada orang 

supel diberikan atribut “berkepribadian supel” dan kepada orang yang plin-plan, 

pengecut, dan semacamnya diberikan atribut “tidak punya kepribadian”. 

Dalam buku yang ditulis oleh Zaeni Asyhadie dan Arief rahman dikatakan 

bahwa: 

“Asas kepribadian merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa orang 

hanya boleh melakukan perjanjian dalam dirinya.”
56

 

 

Dalam asas kepribadian, manusia menginginkan adanya kebebasan 

individu, ingin memperjuangkan kepentingannya. Asas kepribadian itu menunjuk 

pada pengakuan kepribadian manusia, bahwa manusia adalah subjek hukum, 

penyandang hak dan kewajiban. Tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan 

perlindungan manusia. Manusia ingin bebas memperjuangkan hidupnya. Asas 

hukum ini pada dasarnya terdapat di seluruh dunia, walaupun bentuknya 

bervariasi satu sama lain. 

Asas personalitas tidak sempurna penggambarannya apabila tidak 

digambarkan tentang asas itikad baik. Asas itikad baik ini bersumber pada prinsip 

etis berbuat baik (beneficience) dimana menurut prinsip ini setiap orang 

berkewajiban membantu dan menolong orang lain dan memajukan kepentingan 
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sepanjang tidak menimbulkan resiko bagi dirinya sendiri. Kebaikan berbuat baik 

itu tidak tanpa batas, karena tidak boleh dilakukan sampai timbul kerugian pada 

diri sendiri. Proses yang dapat digunakan untuk mengevaluasi resiko dan kerugian 

agar dapat dipastikan sejauh mana suatu kewajiban menolong orang lain dapat 

dilakukan itikad baik-baik berarti berbuat berdasarkan pengertian yang baik, jujur 

dan lurus. 

Itikad baik dapat dianalogikan dengan kelayakan (redelijkheid) dan 

kepatuhan (bilijkheid). Kelayakan diartikan yang dapat dimengerti dengan intelek, 

akal sehat dan budi. Sedangkan kepatuhan diartikan yang dapat dirasakan sebagai 

sopan, patut dan adil. Pelaksanaan hukum dengan itikad baik (in good faith, te 

geoder trouw). Seperti yang dimaksud pasal 1338 ayat (3) KUH perdata bahwa 

pelaksanaan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, maksud dari Pasal 

tersebut adalah bahwa pentaatan dari kewajiban yang timbul dalam suatu 

perjanjian ditentukan oleh kalayakan.
57

 

Patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab, sebagaimana sama-

sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji menjadi dasar untuk 

saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga penghargaan terhadap 

pribadi masing-masing menjadi dasar untuk bermasyarakat. 

Sebuah profesi terdiri dari sekelompok terbatas dari orang-orang yang 

mempunyai keahlian khusus. Sebuah profesi menunjuk pada keanggotan 

permanen, tegas dan berbeda dengan keanggotaan yang lain. Dikebanyakan 

negara maju yang cukup maju peradabannya, untuk menjalankan profesi atau 
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kegiatan profesionalnya, setiap orang dituntut untuk memiliki sertifikat, izin 

usaha, maupun izin praktek.  

Dari pemaparan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa asas yang 

mendukung asas profesionalitas yakni asas kejujuran, asas merupakan asas yang 

harus dijunjung tinggi oleh seorang profesional seperti Dokter, atau hubungan 

antara Dokter dengan Pasien. Profesionalisme dalam penyelenggaraan pelayanan 

medik berarti memenuhi standar profesi yang dipersyaratkan, memiliki 

kompetensi (pengetahuan pelayanan secara mandiri) yang dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

3. Asas Keadilan,  Asas Manfaat Dan Asas Etika 

a. Asas Keadilan 

Asas keadilan adalah kerjasama untuk menghasilkan masyarakat yang 

bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan 

yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup berdasarkan kemampuan 

aslinya.
58

 

Keadilan sosial bukan sekedar masalah distribusi ekonomi saja, melainkan 

jauh lebih luas, mencakup keseluruhan dimensi moral dalam penataan politik, 

ekonomi, dan semua aspek kemasyarakatan lainnya.
59

 

Dengan kata lain, keadilan sosial menunjuk pada keadilan dalam 

mendistribuskan sumber daya atau suatu penilaian terhadap hasil yang diterima 

yang merupakan perwujudan relasi yang adil disemua tingkat sistem 

kemasyarakatan, dan kesetaraan dalam segala hal. Salah satu aspek yang perlu 
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diperhatikan adalah reaksi individu terhadap pengalokasian sumber daya apakah 

dinilai fairatau tidak. 

Menurut Teori keadilan John Rawls adalah keadilan sebagai fairrness. 

Watak fairrness dalam keadilan Rawls ini berangkat dari asumsi dasarnya bahwa 

subjek keadilan merupakan person moral yang rasional, bebas dan memiliki 

kesamaan hak dengan yang lain. Ketiga hal inilah yang disebut Rawls sebagai 

posisi asal atau kondisi awal. Namun ketiga hal itu hanyalah merupakan kondisi 

hipotesis, dan karena itu tidak akan manifest atau terwujud jika tidak ada unsur 

lain yaitu situasi tanpa pengetahuan.
60

 

Robert Nozick berpendapat bahwa negara minimal tidak bersifat 

redistributif. Tindakan-tindakan dijustifikasi bukan oleh prinsip-prinsip 

redistributif barang-barang. Melainkan oleh prinsip keompensasi (yang 

berpasangan dengan proses invisible hand) karena itu, tidak ada dasar legitim bagi 

negara untuk mengambil sesuatu dari beberapa orang dalam rangka membantu 

yang lain. Namun pintu ini masih belum terbuka bagi pertimbangan mengenai 

redistribusi produk-produk berbasis keadilan.
61

Keadilan menurut Nozick terdapat 

pertukaran yang adil. Keadilan tidak dapat membuat klaim yang substansif 

apapun, selain hanya mengandung persyaratan prosedural bagi keadilan 

pertukaran. 
62

 

Keadilan bagi Reinhold Niebuhr adalah istilah multi-aspek yang memiliki 

karakter paradox. Bahkan bisa dikatakan Niebuhr menggunakan istilah ini dengan 

beragam makna untuk bisa memeluk bermacam fungsinya. Dia menyebutnya roh 

keadilan, aturan dan struktur keadilan, penghitungan hak-hak, dan yang paling 
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sering, penyeimbangan kekuatan-kekuatan atau kepentingan-kepentingan yang 

saling bertentangan. Ia mendeklarasikan bahwa keadilan adalah keadilan, tidak 

kurang tidak lebih. Untuk memahami penggunaan istilah ini yang sangat beragam 

dengan semua kontradiksi yang terlibat didalamnya, kita harus mengerti dialetika 

kasih dan keadilan dalam pemikiran Niebuhr.
63

 

Keadilan yang sempurna adalah suatu kondisi persaudaraan yang 

didalamnya tidak terjadi konflik kepentingan. Namun kondisi seperti itu sama 

mustahilnya dengan kondisi kasih yang sempurna untuk dicapai di dunia penuh 

dosa ini. Karena keadilan yang sempurna adalah kasih itu sendiri, sehingga jika 

kasih tidak terealisasikan sepenuhnya, tidak akan pernah ada keadilan sempurna.
64

 

Dari beberapa teori keadilan diatas dapat disimpulkan bahwa keadilan 

adalah kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-

masing dengan tanpa mengesampingkan pengakuan terhadap hak-hak orang lain, 

perlakuan setara dalam berbagai hal, dan adanya kesempatan yang sama dalam 

memperoleh kebebasan. 

John Rawls mengungkapkan bahwa ketidaksetaraan sosial ekonomi, 

contohnya ketidaksetaraan dalam kekayaan dan otoritas, akan menjadi adil jika 

menghasilkan pengkompensasian keuntungan bagi setiap orang, khususnya bagi 

anggota-anggota masyarakat yang kurang beruntung. Setiap pribadi memiliki hak 

yang setara terhadap sistem total yang paling luas bagi kebebasan-kebebasan 

dasar yang mirip dengan sistem kebebasan serupa bagi semuanya.
65

 

Dengan kata lain prinsip yang dikemukakan Rawl ini mengijinkan 

sejumlah ketidaksetaraan didalam pendistribusian, namun hanya jika hal ini dapat 
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melindungi bahkan memperbaiki posisi mereka yang kurang memegang peranan 

yang sangat penting untuk mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara. 

Singkatnya negara yang mengatur pembagian hak dan kewajiban menjadi subjek 

dari keadilan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapt Rawl yang mengatakan 

bahwa “yang menjadi subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyrakat, atau 

lebih tepatnya cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan 

kewajiban fudamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama 

sosial”
66

 

Selain itu John Rawls mengungkapkan bahwa prinsip keadilan sosial 

dalam pembagian  keuntungan yang dihasilkan dari kerjasama adalah memberi 

jalan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban lembaga-lembaga dasar 

masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerjasama sosial 

secara layak 
67

. Namun penilaian layak tidaknya pendistribusian keuntungan dan 

beban kerja sosial dilihat dari apakah tindakan tersebut menguntungkan semua 

orang atau tidak. Walaupun pada kenyataannya distribusi tersebut tidak merata 

tetap masih dapat dibenarkan apabila masih menguntungkan semua pihak. 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa prinsip keadilan adalah 

memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas 

seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang dan mampu mengatur kembali 

kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehinga memberi keuntungan yang 

bersifat timbal balik bagi setiap orang yang berasal dari kelompok beruntung 

maupun tidak beruntung. 

 

                                                           
66

Lihat John Rawls. A Theory Of Justice, Pustaka Pelajar, jakatra, 2006, hlm.7. 
67

Lihat Ibid,, hlm.5. 



81 

b. Asas Manfaat 

Prinsip moral tertinggi yang disebutnya dengan “asas kegunaan atau 

Manfaat”  (the principle of utility) itu terkadang disebut sebagai teori kebahagiaan 

terbesar yang mengajarkan tiap manusia untuk meraih kebahagiaan (kenikmatan) 

terbesar untuk orang terbanyak. Oleh karena kenikmatan adalah satu-satunya 

kebaikan intrinsik, sedangkan penderitaan adalah satu-satunya kejahatan intrinsik.  

Oleh karena itu, sesuatu yang paling utama bagi manusia menurut Betham 

adalah bahwa kita harus bertindak sedemikian rupa sehingga menghasilkan 

akibat-akibat baik sebanyak mungkin dan sedapat-dapatnya mengelakan akibat-

akibat buruk. Karena kebahagiaanlah yang baik dan penderitaanlah yang buruk. 

Bagi Betham, moralitas bukanlah persoalan menyenangkan Tuhan atau masalah 

kesetiaan pada aturan-aturan abstrak, melainkan tidak lain adalah upaya untuk 

mewujudkan sebanyak mungkin kebahagiaan didunia ini. 
68

 

Utilitarianisme secara etimologi berasal dari bahasa latin dari kata Utilitas, 

yang berarti useful, berguna, berfaedah dan menguntungkan. Jadi faham ini 

menilai baik atau tidaknya, susila atau tidak susilanya sesuatu, ditinjau dari segi 

kegunaan atau faedah yang didatangkannya. Sedangkan secara terminologi 

utilitarianisme merupakan suatu faham etis yang berpendapat bahwa yang baik 

adalah yang berguna berfaedah dan menguntungkan. Sebaliknya yang jahat atau 

yang buruk adalah yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, merugikan, karena itu, 

baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, berfaedah, 

dan menguntungkan atau tidak.
69
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Menurut John Stuart Mill, keadilan adalah istilah yang diberikan kepada 

aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap essensial bagi 

kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji, diperlakukan 

dengan setara dan sebagainya.
70

 

Sejarah mengajarkan sebagai kecenderungan tindakan dan bahwa 

pelajaran-pelajaran sejarah ini memunculkan konsekuensi-konsekuensi dari 

prinsip kemanfaatan. Maka tidak dapat mengetes setiap tindakan individu 

langsung dari prinsip pertama kemanfaatan. Karena tindakan individu baru benar 

jika sesuai dengan prinsip kedua, yaitu terbukti memiliki kemanfaatan bagi semua 

pihak. 
71

 

Menurut John Stuart Mill sebagaimana dikutip Jalaludin rakhmat 

Utilitarianisme adalah aliran yang menerima kegunaan atau prinsip kebahagiaan 

terbesar sebagai landasan moral, berpendapat bahwa tindakan benar sebanding 

dengan apakah tindakan itu menghasilkan lawan kebahagiaan. Sedangkan 

kebahagiaan adalah kesenangan dan hilangnya derita; yang dimaksud dengan 

ketakbahagiaan adalah derita dan hilangnya kesenangan.
72

 

Utilitarianisme merupakan pandangan hidup bukan teori tentang wacana 

moral. Kaum utilitarian hanya menuntut bahwa pengejaran pada kesejahteraan 

manusia (human welfare) atau kemanfaatannya (utility), untuk semua orang dalam 

masyarakat. 

Bentham memperkenalkan metode untuk memilih tindakan yang disebut 

dengan Utility calculus, hedonistic, ataufelicity calculus. Menurutnya, pilihan 
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moral harus dijatuhkan pada tindakan yang lebih banyak jumlahnya dalam 

memberikan kenikmatan daripada penderitaan yang dihasilkan oleh tindakan 

tersebut. Jumlah kenikmatan ditentukan oleh intensitas, durasi, kedekatan dalam 

ruang, produktiitas (kemanfaatan atau kesuburan), dan kemurnian (tidak diikuti 

oleh perasaan yang tidak enak seperti sakit atau kebosanan dan sejenisnya).
73

 

Kedayagunaan atau kemanfaatan prinsip utilitas dalam hukum sebagai 

dasar pemikiran asas manfaat, menurut Jeremy Betham yakni, hukum bertujuan 

menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-

banyaknya. Hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yan bebas 

dari kesengsaraan. Baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat 

yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru dapat 

dinilai baik, jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, 

kebahagiaan sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.  

Kedayagunaan disini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan 

(happiness). Dengan demikian baik buruknya suatu hukum, bergantung pada 

apakah hukum itu memberikan kebahgaiaan atau tidak bagi sebagian besar 

manusia dalam pergaulan hidupnya. Lebih lanjut menurutnya, agar hukum dapat 

mencapai tujuan tersebut, maka hukum harus diberi bentuk tertulis dan 

dipositifkan. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa hanya dalam ketertiban setiap 

orang akan mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan adanya peraturan-

peraturan yang berlaku umum.
74

 

Uraian di atas telah menjelaskan bahwa pada prinsipnya, aturan hukum 

diciptakan untuk mengatur manusia. Keteraturan tersebut kemudian akan 
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memberikan apa yang baik untuk manusia itu sendiri. Eksistensi manusia didunia 

dapat bertahan ketika ada aturan yang mengatur segala bentuk tata tingkah laku 

manusia. Sehingga pada akhirnya memberikan arti bagi manusia. Keteraturan ini 

pada dasarnya memiliki tujuan utama, yakni memberikan hal atau makna yang 

bermanfaat. Jadi, penciptaan aturan yang dibuat secara logis dan rasional 

diperuntukan bagi manusia dengan maksud mendatangkan suatu manfaat untuk 

mereka sendiri. Dengan demikian aturan itu dapat dipertangungjawabkan. 

Dengan prinsip utilitas yang digunakan, maka setiap peraturan yang dibuat 

diputuskan berdasarkan kepentingan banyak orang yang terlibat didalamnya 

sehingga menetapkan konsekuensi yang secara menyeluruh paling baik bagi 

banyak orang yang terlibat didalamnya. Jadi, tindakan yang bermanfaat adalah 

apabila tindakan yang dilakukan tersebut memiliki akibat yang membawa 

kemanfaatan bagi banyak orang.
75

 

Keberadaan tatanan hukum selayaknya memberikan hasil untuk banyak 

orang. Dengan menjalankan aturan hukum yang telah disusun sebagai pedoman 

dalam mengatur tatanan masyarakat, maka akibat yang diharapkan adalah sebuah 

nilai kemanfaatan yang diterima masyarakat itu sendiri. Sehinga aturan hukum 

yang diciptakan untuk masyarakat hendaklah memiliki tujuan dan landasan 

berpijak dalam proses penciptaan maupun penerapannya, yaitu memberikan nilai 

yang berguna bagi masyarakat, sebagai akibat dari suatu perbuatan hukum. 

Makna dari pemuasan kepentingan umum sebenarnya merupakan 

kemanfaatan yang diterima masyarakat banyak. Masyarakat pada umumnya akan 

puas ketika mereka mendapatkan hasil atau manfaat dari sebuah aturan yang 
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diterapkan. Ketika sebuah aturan hukum dirasakan tidak bermanfaat dan bahkan 

merugikan bagi sebagian besar masyarakat, maka aturan itu diangap gagal.  

Dengan prinsip utilitas yang ada, maka pengindahan kebahagiaan sebagian 

besar kepentingan orang banyak tersebut harus mendapat perlindungan, sehingga 

tidak sekedar hanya menjadi sebuah wacana yang tidak dapat direalisasikan. Maka 

sisi perlindungan akan kepentingan sebagian besar pihak adalah mutlak. 

Keyakinan ini merupakan satu pandangan yang diuraikan Bentham.
76

 

Hukum diciptakan untuk mengatur dan melindungi tujuan hukum bukan 

saja memberikan kepastian, tetapi juga menciptakan keadilan maupun 

kemanfaatan yang dapat dirasakan ole masyarakat. Ketika hukum dijalankan 

ketiga tujuan hukum tersebut memiliki satu misi yang sama, yakni perlindungan 

kepentingan masyarakat sebagai pihak terbanyak dengan kepentingannya. 

Perlindungan yang diberikan hukum merupakan kewajiban hukum. Oleh karena 

itu, hukum ideal adalah hukum yang memiliki landasan berpijak sebagai jiwa atau 

roh untuk melindungi kepentingan masyarakat. Roh ini pun dimaknai sebagai 

landasan kemanfaatan yang akan diterima masyarakat sebagai bagian terbanyak 

yang dilindungi hukum ketika hukum dijalankan. Dengan kata lain, kemanfaatan 

diartikan sebagai perlindungan kepentingan masyarakat yang dapat dirasakan 

setelah hukum diterapkan. 

Pandangan ini menjelaskan bahwa standar baik buruk suatu aturan hukum 

tidak dapat dilihat secara subjektif, melainkan harus objektif. Objektif yang 

dimaksud adalah standar kebaikan yang dapat diterima oleh sebagian besar orang. 

Buruk jika hanya memberi kebenaran bagi segelintir orang.  
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Dalam konteks kehidupan bernegara, standar yang baik adalah jika aturan 

hukum yang memuat segala bentuk legalitas dalam hubungan mengatur kehidupan 

masyarakat luas hendaklah membawa manfaat. Sehingga standar yang dapat 

dikatakan sebagai nilai kebenaran adalah sesuatu manfaat yang dirasakan oleh 

masyarakat.    

 Jimly Asshiddiqie, juga mengakui tentang sistem hukum campuran yang 

dianut dan dikembangkan Indonesia seperti dikenal saat ini memang sudah sejak 

lama bersumber dari berbagai sub sistem hukum, yaitu sistem barat, sistem hukum 

adat, dan sistem hukum Islam, ditambah dengan praktik-praktik yang dipengaruhi 

oleh berbagai perkembangan hukum nasional sejak kemerdekaan dan 

perkembangan-perkembangan yang diakibatkan oleh pengaruh pergaulan bangsa 

Indonesia dengan tradisi hukum dari dunia International.
77

 

Oleh karena itu masyarakat sangat mengharapkan manfaat dalam 

pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan 

bagi masyarakat, jangan sampai karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, 

maka akan timbul keresahan didalam masyarakat. 

Kemanfaatan menurut teori utilitas disini dapat diartikan juga dengan 

kebahagiaan (happiness), jadi, baik buruknya suatu hukum bergantung pada 

apakah hukum itu memberikan sebesar-besarnya kebahagiaan atau tidak bagi 

sebanyak-banyaknya manusia. Oleh karena itu, agar suatu aturan hukum itu dapat 

bermanfaat, harus memenuhi unsur-unsur dari asas manfaat, mengenai akibat 

suatu tindakan, pemuasan kepentingan dan perlindungan bagi pihak melalui 

kepastian hukum. 
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c. Asas Etika 

1)  Pengertian etika 

 Etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti adat kebiasaan yang 

lebih baik. 

Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia “etika” dibedakan dalam tiga 

arti: 

a. “ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan 

kewajban moral (ahlak); 

b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak; 

c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau 

masayarakat” 
78

 

 

Etik diartikan juga sebagai “the principles of morality atau the field of 

study or moral or right conduct”. Secara sederhana etik adalah filsafat tingkah 

laku yang mencari pedoman untuk mengetahui bagaimana manusia bertindak 

yang baik atau etis. Etika adalah sebuah cabang filsafat mengenai nilai dan norma 

moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya serta permasalahan 

yang timbul dalam kaitannya dengan nilai dan norma moral. Etika sebuah refleksi 

krisis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang mennetukan dan 

terwujud dalam sikap dan pola hidup manusia secara pribadi maupun kelompok 

atau masyarakat. 

2)  Macam-Macam Etika 

 Dalam kaitan dengan nilai dan norma yang digumuli dalam etika, ada dua 

macam etika. 

a).  Etika Deskriftif: mengenai fakta apa adanya, yaitu mengenai nilai dan 

pola perilaku manusia yang terkait dengan situasi dan realitas konkret 

yang membudaya, tentang sikap manusia menghadapi hidup ini, dan 

tentang kondisi manusia bertindak secara etis. 
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b). Etika Normatif: menetapkan berbagai sikap perilaku  ideal yang 

seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya 

dijalankan oleh manusia. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan 

untuk mencapai apa yang bernilai dalam hidup. Berdasarkan norma-

norma, dan menghimbau manusia untuk bertindak yang baik serta 

menghindari yang jelek.
79

 

 

 Sebagai kesimpulan kedua etika ini adalah menuntun orang untuk 

mengambil sikap daam hidup. Etika deskriptif memberi fakta sebagai dasar untuk 

mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil, sedangkan 

etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan 

kerangka tindakan yang akan diputuskan. 

3) Asas Etika 

 Etika sebagai studi atau kajian adalah etika filosofis atau bagian dari ilmu 

falsafah. Sedangkan asas etika sebagai ptaktis adalah dasar etika terapan yang 

merupakan pedoman berperilaku bagi komunitas moral tertentu. Dalam etika 

dikandung unsur norma disamping nilai moral dan hal itulah yang merupakan 

kondisi mendasar lainnya untuk bertindak secara etis, sehinga dapat menghasilkan 

keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan etis. Untuk mentukan etis 

harus ada norma atau kaidah yang merupakan patokan-patokan mengenai perilaku 

yang diangappantas. Didalam kehidupan masyarakat yang diliputi oleh berbagai 

norma-norma yaitu peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia 

dalam masyarakat. Jadi, kaidah merupakan suatu sarana yang dipakai oleh 

masyarakat untuk menertibkan, menuntut, dan mengarahkan tingkah laku dalam 

hubungannya satu sama lain. Pada umumnya manusia cenderung melangar dan 

menolak bentuk norma dan hukum. Norma dan hukum seringkal dialami manusia 

sebagai sesuatu yang membebani dan membatasi kebebasan manusia. Namun 
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sebaliknya dengan adanya norma-norma itu dirasakan adanya penghargaan dan 

perlindungan terhadap dirinya, serta mempunyai tujuan supaya kepentingan dan 

ketentraman warga masyarakat terjamin. Seperti halnya norma, etika ditujukan 

pada manusia sebagai individu yang memberi petunjuk kepada manusia 

bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan mana 

yang harus dijalankan ataudihindari. Etik merupakan kualifikasi terhadap 

perbuatan seseorang bagaimana seyogyanya seseorang berperilaku. 

 Dalam kehidupan bermasyarakat ada dasar-dasar yang akan menjadi 

petunjuk agar hidup berjalan sesuai etika yang akan diuraikan di bawah ini. 

a)  Asas Kesusilaan 

 Peraturan/pedoman hidup yang diangap sebagai suara hati sanubari 

manusia. Oleh karena itu agar manusia menjadi mahluk sempurna, maka salah 

satu upaya yang dapat dilakukan adalah mematuhi dan mantaati peraturan yang 

bersumber dari hati sanubari. Peraturan-peraturan ini berupa bisikan kalbu atau 

suara bathin yang diinsyapi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan 

perbuatannya. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada manusia agas 

supaya ia menjadi manusia yang sempurna. Asas kesusilaan ini juga dapat 

menetapkan baik buruknya suatu perbuatan manusia dan dapat turut meme;ihara 

dalam masyarakat. 

b) Asas Kesopanan  

peraturan hidup dan timbul dari pergaulan sekelompok manusia. Agar pergaulan 

hidup berlangsung dengan menyenangkan diperlukan kesopanan. Peraturan itu 

diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap 

manusia yang ada disekitarnya (masyarakat). Asas kesopanan dapat dibentuk oleh 
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masyarakat, artinya masyarakat berdasarkan kesadaran dan kemauannya dapat 

menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan seseorang dalam 

masyarakat. Akan tetapi kesopanan tidak mempunyai lingkungan pengaruh yang 

luas dibanding dengan norma kesusilaan dan agama. Artinya hanya berlaku bagi 

masyarakat tertentu saja dan bersifat khusus. Asas apa yang diangap sopan bagi 

masyarakat tertentu belum tentu berlaku untuk masyarakat lainnya. 

c) Asas Ketertiban  

 Ditinjau dari tujuaanya, kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan tata 

tertib masyarakat dan melindungi manusia beserta kepentingannya serta untuk 

menciptakan keseimbangan antara kepentingan sedang dari sasarannya: kaidah 

hukum mengatur tingkah laku manusia dan diberi sanksi bagi pelanggarannya dan 

mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah. Kaidah hukum menghendaki 

tingkah laku manusia sesuai dengan aturan, pelaksanaan kaidah hukum 

dipaksakan secara nyata oleh kekuasaan dari luar, dijalankan oleh badan-badan 

yang diakui oleh masyarakat dan mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan 

bertingkat. 

 Dari ketiga asas yang mempengaruhi asas etik ini dapat diambil 

kesimpulan bahwa suatu tindakan dangap baik apabila tindakan itu seseuai dengan 

aturan atau norma yang ada, baik berasal dari agama yang dianutnya, kesusilaan, 

kesopanan, maupun hukum. Hukum berutujan untuk mencapai kedamaian, 

ketertiban dan keternraman umum sedangkan kaidah agama dan kaidah 

kesusilaan, kaidah kesopananmengatur sikap bathin manusia sebagai pribadi, 

sedang bila ditinjau dari sumber sanksinya, kaidah hukum dan kaidah agama 

sumber sanksinya berasal dari luar dan paksaan oleh kekuasasan dariluar diri 
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manusia (heteronom), sedangkan kaidah kesusilaan sanksinya berasal dan 

dipaksakan oleh suara hati masing-masing pelanggarnya (otonom). 

4. Asas Profesionalitas Dikaitkan Dengan Asas Keadilan, Asas Manfaat 

Dan Asas Etika 

a. Asas Profesionalitas Dikaitkan Dengan Asas Keadilan 

Bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan 

Hukum selalu berupaya menjamin bahwa segenap anggota masyarakat 

diperlakukan menurut tolak ukur yang objektif dan sama. Selain itu Di dalam 

hukum selalu terdapat asas hukum, yang digunakan sebagai dasar dari 

pembentukan hukum, salah satu asas hukum adalah asas profesionalitas, diketahui  

bahwa di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pengunaan asas 

hukum tidak mungkin hanya satu, di dalam asas profesionalitas didukung oleh 

asas keadilan. Suatu keadilan memberikan kepada setiap orang berdasarkan jasa 

atau haknya masing-masing, jadi makna keadilan bukanlah persamaan melainkan 

perbandingan secara proporsional. dengan demikian anggota masyarakat bekerja 

dan mendapatkan imbalan sesuai dengan keterampilannya secara profesional. 

Seorang profesional adalah orang yang tahu akan keahliannya dan 

keterampilannya, meluangkan waktu untuk pekerjaaan dan kegiatannya itu, hidup 

dari situ, dan bangga akan pekerjaannya itu. Diantara profesi-profesi pada 

umumnya dapat dibedakan pula adanya profesi luhur karena pekerjaannya 

dijalankan dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan khusus yang disebut 

profesi luhur.  

Disebut profesi luhur karena pekerjaannya dijalankan dengan 

mengandalkan keahlian dan keterampilan khusus dan lebih menekankan kepada 
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pengabdian atau pelayanan kepada masyarat. Karena dalam menjalankan 

profesinya terdapat tuntutan atau tantangan yang sangat berat, tetapi dilain pihak 

ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam kerangka 

kepentingan masyarakat dan menjalankan profesinya demi kepentingan 

masyarakat. Asas profesionalitas dapat memberikan keadilan kepada masyarakat 

karena memandang aspek kehidupan sesuai dengan profesionalisme.  

Demikian juga dengan profesi harus berdasarkan profesionalisme, artinya 

harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu yang diperoleh dari 

institusi pendidikan dan dipersyaratkan memiliki sertifikasi kompetensi dan izin 

praktek sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan, 

sehingga pendistribusian sumberdaya manusia merupakan perwujudan relasi yang 

adil disemua jenis pelayanan kesehatan.  

b. Asas Profesionalitas Dikaitkan Dengan Asas Manfaat 

Bahwa asas manfaat merupakan asas yang penting tentang bagaimana 

fungsi hukum sebagai sarana dan alat memberikan manfaat bagi manusia. 

Memberi kebahagiaan merupakan landasan moral utama yang mengacu pada umat 

manusia. Kebaikan bersama, keselarasan dan ketentraman dalam masyarakat, 

semuanya haruslah diwujudkan dalam aturan hukum sehingga tercipta sebuah 

keadilan yang sesunguhnya berporos pada satu hal, yakni memberi dan membagi 

kebahagiaan yang mendatangkan manfaat bagi orang lain.  

Seorang profesional bekerja berdasarkan keahlian dan keterampilan yang 

berjenjang yang diperoleh dari pendidikan yang bernjenjang dan bertanggung 

jawab atas pekerjaan yang dilakukannya. Profesionalisme adalah penggabungan 

karakteristik yang termasuk didalamnya sifat mementingkan orang lain, bisa 



93 

diandalkan, bertanggung jawab, memiliki sifat kepemimpinan dan keterampilan.  

Seorang profesionalisme diwujudkan dalam bentuk melakukan suatu pekerjaan 

purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan 

keterampilan yang tinggi serta punya komitmen yang mendalam atas 

pekerjaannya itu.  

Seorang profesional dalam menyelenggarakan pekerjaannya berarti 

memenuhi standar profesi yang dipersyaratkan, memiliki kompetensi  

(pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku tertentu), sehingga dapat 

melakukan pelayanan secara mandiri yang dapat dipertanggung jawakan kepada 

masyarakat.  Kode etik seorang profesi pada dasarnya mengandung asas manfaat, 

memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam 

mewujudkan kesenangan dan kebahagian, maka asas profesionalitas yang 

dikaitkan dengan asas manfaat dapat dipahami bagaimana suatu profesi dapat 

memberikan kemanfaatan (kegunaan) bagi sebanyak-banyaknya umat manusia. 

Kegunaan dimaksud tidak semata-mata bagaimana setiap individu memperoleh 

manfaat yang seluas-luasnya, tetapi lebih bagaimana manfaat dicapai dan 

dinikmati oleh kelompok yang lebih luas, dan pada saat yang sama ada 

kepentingan yang lebih kecil harus dikesampingkan demi kesenangan banyak 

orang. 

c. Asas profesional Dikaitkan Bengan Asas Etika 

Prinsip etika pada umumnya berlaku juga bagi kaum profesional, prinsip-

prinsip etika dirumuskan oleh kelompok profesi itu sendiri, khususnya dalam 

fungsi sebagai pedoman/penuntun dalam berperilaku. Seorang profesional 

bertindak berdasarkan asas keadilan, kepatutan dan kelayakan maupun hukum. 
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Asas profesionalisme yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan 

kode etik dan ketentuan perundang-undangan.  Asas ini didukung oleh asas 

keadilan dan asas manfaat serta asas etika. 

Asas etika memegang prinsip-prinsip yang dianggap fudamental, etik ditunjukan 

pada manusia bagaimana sebagai individu yang memberi petunjuk kepada 

manusia bagaiamana seseorang harus bertindak dalam lingkungan pekerjaan dan 

lingkungan profesionalnya. Prinsip etika pada umumnya berlaku juga bagi kaum 

profesional, prinsip-prinsip etika dirumuskan oleh kelompok profesi itu sendiri, 

khususnya dalam fungsi sebagai pendoman/penuntun dalam berperilaku, oleh 

karena itu kaum profesional dalam menjalankan tugasnya didukung oleh asas 

etika. 

 

D. PENUTUP 

Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang 

sebagai anggota suatu masyarakat. Dan masing-masing masyarakat mempunyai 

kepentingan para anggota masyarakat. Hukum dan masyarakat adalah dua hal yan 

tdak dapat dipisahkan, didalam masyarakat selalu ada hukum, sehingga dikatakan 

masyarakat tanpa hukum adalah masyarakat yang tanpa pedoman. Secara 

sederhana dapat didefinisikan tentang hukum, yakni hukum adalah kumpulan 

kaidah/norma hukum, sedangkan kaidah/norma adalah 

pedoman/pegangan/ukuran. 

Hukum di negara hukum dibentuk oleh segolongan elite yang mempuyai 

kewenangan untuk membentuk peraturan, yang dikenal sebagai peraturan 

perundang-undangan. Tujuan pembentukan hukum adalah untuk mencapai 

ketertiban dan keadilan dan didalam negara yang berdasarkan kepada hukum, 
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selain itu ketertiban dan keadilan, juga hukum dibentuk mencapai kepastian 

hukum. 

Hukum adalah keadilan (ius)dan bukan sekedar peraturan perundang-

undangan (lex). Hukum sebagai lex adala kaidah normal yang merupakan 

artikulasi normatif dari ius. Dengan demikian keadilan merupakan substansi 

hukum. Tuntutan dari segi substansi menjadi penting karena hukum dibuat dengan 

tujuan utama menegakan keadilan melalui jaminan bahwa hak dan kewajiban 

segenap warga negara dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik (legitimasi 

normal). Namun demikian, efektivitas tuntutan substansial ini sangat tergantung 

pada seberapa luas pengakuan dan penerimaan publik atas hukum yang 

bersangkutan.  Karena itu penerimaan publik menjadi tuntutan lain yang tidak 

dapat diabaikan (legitimasi sosiologis). 

Asas hukum mengandung nilai-nilai etis tertentu merupakan dasar umum 

pada  pikiran dan ratio regisdari kaidah hukum dan juga merupakan jantung dari 

suatu peraturan hukum. Kaidah hukum adalah konkretisasi dari asas hukum 

dimana suatu asas hukum dapat dijadikan kaidah hukum. Sebaliknya, dari satu 

suatu atau beberapa kaidah hukum dapat diabstraksikan sebagai asas hukum. 

Asas-asas hukum tersebut menyebabkan keseluruhan kaidah hukum tersusun 

sebagai suatu sistem yang relative  utuh. pengetahuan asas-asas hukum penting 

dalam suatu pengambilan putusan hukum. 

 Asas hukum itu sesungguhnya mengatur tetapi dengan cara tidak muncul 

sebagai aturan yang kongret. Tidak ada hukum dan sistem hukum yang bisa 

berjala tanpa memiliki asas hukum. Asas hukum ini dapat dinyatakan secara 

eksplisit, tetapi mungkin juga tersembunyi di belakang peraturan. Kendatipun asas 
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hukum itu tidak dinyatakan secara tegas dan juga tidak bisa ditemukan dengan 

cara mencari ikatan keumuman yang menyatukan berbagai pasal, tetapi tetap 

diandalkan (verondersteld). Bahwa ada “sesuatu” yang menyatukan hukum 

sebagai suatu keseluruhan. Sesuatu itupun bisa kita namakan sebagai asas hukum. 

Asas keadilan adalah kerjasama untuk menghasilkan masyarakat yang 

bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan 

yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup berdasarkan kemampuan 

aslinya. 

Keadilan sosial bukan sekedar masalah distribusi ekonomi saja, melainkan 

jauh lebih luas, mencakup keseluruhan dimensi moral dalam penataan politik, 

ekonomi, dan semua aspek kemasyarakatan lainnya. Dengan kata lain, keadilan 

sosial menunjuk pada keadilan dalam mendistribuskan sumber daya atau suatu 

penilaian terhadap hasil yang diterima yang merupakan perwujudan relasi yang 

adil disemua tingkat sistem kemasyarakatan, dan kesetaraan dalam segala hal. 

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah reaksi individu terhadap 

pengalokasian sumber daya apakah dinilai fairatau tidak. 

Menurut Teori keadilan John Rawls adalah keadilan sebagai fairrness. 

Watak fairrness dalam keadilan Rawl ini berangkat dari asumsi dasarnya bahwa 

subjek keadilan merupakan person moral yang rasional, bebas dan memiliki 

kesamaan hak dengan yang lain. Ketiga hal inilah yang disebut Rawls sebagai 

posisi asal atau kondisi awal. Namun ketiga hal itu hanyalah merupakan kondisi 

hipotesis, dan karena itu tidak akan manifest atau terwujud jika tidak ada unsur 

lain yaitu situasi tanpa pengetahuan. 
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Adapun tujuan hukum pada umumnya atau tujuan hukum secara universal 

menurut Gustav Radbruch yaitu mengunakan asas prioritas sebagai tiga nilai dasar 

hukum atau sebagai tujuan hukum, masing-masing; keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang 

diharapkan. 

Oleh karena itu masyarakat sangat mengharapkan manfaat dalam 

pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan 

bagi masyarakat, jangan sampai karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakan 

maka akan timbul keresahan didalam masyarakat. 

Kemanfaatan menurut teori utlitas disini dapat diartikan juga dengan 

kebahagiaan (happiness), jadi, baik buruknya suatu hukum bergantung pada 

apakah hukum itu memberikan sebesar-besarnya kebahagiaan atau tidak bagi 

sebanyak-banyaknya manusia. Oleh karena itu, agar suatu aturan hukum itu dapat 

bermanfaat, harus memenuhi unsur-unsur dari asas manfaat, mengenai akibat 

suatu tindakan, pemuasan kepentingan dan perlindungan bagi pihak melalui 

kepastian hukum. 

Oleh karena itu pada peraturan perundangan perlu mencakup asas manfaat 

bagi masyarakat banyak tanpa mengabaikan hak atas informasi dan hak untuk 

menentukan nasib sendiri, dapat memberikan pelayanan yang baik dan bermutu. 

Profesionalisme adalah penggabungan karakteristik yang termasuk 

didalamnya adalah sifat mementingkan orang lain. Bisa diandalkan, bertanggung 

jawab, memiliki sifat kepemimpinan dan keterampilan. Secara garis besar 

mendeskripsikan kualitas dari seseorang. Seorang profesionalisme diwujudkan 

dalam bentuk melakukan suat pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu 
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dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya 

komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya itu.  

Dengan melihat ciri-ciri umum profesi diatas dapat disimpulkan bahwa 

kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang 

berada diatas rata-rata. Disatu sisi ada tuntutan atau tantangan yang sangat berat, 

tetapi dilain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam 

kerangka kepentingan masyarakat.  Seandainya semua bidang kehidupan dan 

kegiatan menerapkan suatu standar profesional yang tinggi bisa diharapkan akan 

tercipta suatu realitas masnyarakat yang semakin baik. 

Asas yang mendukung asas profesionalitas yakni asas keadilan dan asas 

manfaat, serta asas etika, Asas profesionalitas dapat memberikan keadilan kepada 

masyarakat karena memandang aspek kehidupan sesuai dengan profesionalisme. 

Demikian juga dengan profesi kesehatan maupun tenaga lainnya harus 

berdasarkan profesionalisme, artinya harus memiliki pengetahuan dan 

keterampilan tertentu yang diperoleh dari institusi pendidikan dan dipersyaratkan 

memiliki sertifikasi kompetensi dan izin praktek sesuai dengan kewenangan yang 

diberikan oleh peraturan perundangan, sehingga pendistribusian sumberdaya 

manusia merupakan perwujudan relasi yang adil disemua jenis pelayanan 

kesehatan. 

Seorang profesionalisme dalam menyelenggarakan pekerjaannya berarti 

memenuhi standar profesi yang dipersyaratkan, memiliki kompetensi  

(pengetahuan, keterampian dan sikap perilaku tertentu), sehingga dapat 

melakukan pelayanan secara mandiri yang dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat.   
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Kode etik profesi pada dasarnya mengandung asas manfaat, memberikan 

kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan 

kesenangan dan kebahagian, maka asas profesionalitas yang dikaitkan dengan 

asas manfaat dapat dipahami bagaimana suatu profesi dapat memberikan 

kemanfaatan (kegunaan) bagi sebanyak-banyaknya umat manusia. Kegunaan 

dimaksud tidak semata-mata bagaimana setiap individu memperoleh manfaat 

yang seluas-luasnya, tetapi lebih bagaimana manfaat dicapai dan dinikmati oleh 

kelompok yang lebih luas. 

Asas profesionalitas merupakan asas yang harus dijunjung tinggi oleh 

seorang profesional. Profesionalisme dalam penyelenggaraan pelayanan berarti 

memenuhi standar profesi yang dipersyaratkan, memiliki kompetensi 

(pengetahuan pelayanan secara mandiri) yang dapat dipertanggungjawabkan 

kepadamasyarakat. 


