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Tentang 
“Pedoman Perilaku (Memalukan) Hakim” 

 
 
 
Pada 30 Mei 2006, Ketua MA, Bagir Manan telah menerbitkan Pedoman Perilaku Hakim. Kami 
menilai, banyak masalah dalam standar code of conduct ini. 
 
Untuk menilai tuntutan prilaku yang memalukan ini, ada baiknya kutipan pedoman disampaikan. 
Setidaknya ada 3 (tiga bagian) yang perlu dirombak, dan disusun ulang oleh MA, Mahkamah 
Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) sehingga Pedoman ini menjadi pantas dan layak 
menjadi panduan berprilaku untuk semua hakim, sebagai berikut: 
 

1. Bagian 2. Berprilaku umum 
Angka 2.2. tentang Pemberian Hadiah. Dalam Penjelasan dinyatakan: 

“Hadiah berupa satu kotak kue, atau buah, sepasang kain batik biasa yang diberikan pihak yang 
berperkara bahkan sebelum sebuah perkara diputus, tidaklah termasuk hadiah yang harus 
ditolak…. Demikian pula misalnya pemberian parcel biasa pada hari raya keagamaan” (hal. 9) 

 
Selanjutnya, juga dinyatakan: 

“Larangan yang lebih tegas adalah Hakim untuk meminta hadiah, hibah, warisan, pemberian, 
pinjaman atau manfaat dari pihak-pihak yang kerap berhubungan dengan Hakim dalam fungsi 
yudisialnya, terutama advokat. Kelonggaran hanya diberikan jika organisasi Hakim atau suatu 
pengadilan akan meminta sumbangan ke organisasi Hakim atau suatu pengadilan akan meminta 
sumbangan ke organisasi atau pribadi-pribadi Advokat jika mereka akan mengadakan acara 
amal…” (hal. 10) 

 
Dapat juga ditemukan pernyataan: 

“…toleransi dapat diterima dalam hubungan pemberian hadiah kepada Hakim dari Pemerintah 
Daerah atau sesama koleganya, khususnya sehubungan dengan kesempatan tertentu seperti acara 
perpisahan Hakim. Masih dapat ditolerir pemberian yang cukup bernilai dari Pemerintah Daerah 
atau sesama koleganya selama pemberian sewajarnya…” (hal. 11) 

 
Angka 2.3. tentang Imbalan dan Pengeluaran/Ganti Rugi 

“Seorang Hakim boleh menerima imbalan dan ganti rugi biaya untuk kegiatan ekstra-yudisial 
yang diizinkan oleh peraturan ini,…” (hal. 11) 

 
2. Bagian 5. Berintegrasi Tinggi 

Angka 5.4. tentang Hubungan dengan Pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Dalam 
Penjelasan dinyatakan: 

“Adapun kondisi tertentu yang masih dianggap layak (walau sebaiknya tidak dilakukan) bagi 
Hakim untuk menerima hadiah, hibah, pemberian atau manfaat dari Pemerintah Daerah adalah 
jika hal tersebut secara tegas dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”. (hal. 
27) 

 
3. Bagian 9. Berprilaku Rendah Hati 



Angka 9.2. tentang Popularitas 
“Seorang Hakim haruslah mempunyai keinginan untuk mencari popularitas, pujian, dan 
sanjungan dalam segala bentuk dan modusnya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya (hal. 
34). 

 
Mencermati pedoman tersebut, Kami menyatakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Mengecam dan menyesalkan terbitnya Pedoman, yang memalukan tersebut; 
2. Meminta para hakim yang masih memiliki nurani dan integritas untuk menolak 

dan mengubah Code of Conduct ini. 
3. Meminta diterbitkannya Surat Keputusan Bersama MA, MK dan KY untuk 

menyusun sebuah standar code of conduct yang dapat digunakan bersama.  
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