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Tujuan Mempelajari Etika
(Sumber: http://kuliah-harian.blogspot.com/p/tujuan-mempelajari-etika.html)



Dalam kehidupan sehari-hari, Etika sangat penting untuk di
terapkan untuk menciptakan nilai moral yang baik.
 Beberapa orang mengartikan bahwa etika hanyalah sebagai
konsep untuk dipahami dan bukan menjadi bagian dari diri
kita.
 Namun sebenarnya etika harus benar-benar dimiliki dan
diterapkan pada diri kita masing-masing, sebagai modal utama
moralitas kita pada kehidupan yang menuntut kita berbuat baik.
 Etika yang baik, mencerminkan perilaku yang baik, sedangkan
etika yang buruk, mencerminkan perilaku kita yang buruk pula.
 Selain itu etika dapat membuat kita menjadi lebih tanggung
jawab, adil dan responsif.

Sumber: http://jepang.panduanwisata.com/2012/06/12/etikaSumber: http://rosyarachmania.wordpress.com/2012/10/10/etika-moralitas/ dan-tata-krama-ketika-mengunjungi-negeri-matahari-terbit/

Tujuan Mempelajari Etika…
(Sumber: http://kuliah-harian.blogspot.com/p/tujuan-mempelajari-etika.html)



Beberapa contoh Tujuan kita menerapkan atau mempelajari
etika itu sendiri ialah :
1) Untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan

2)
3)
4)
5)
6)

buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu.
Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis,
tertib, teratur, damai dan sejahtera.
Mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan
secara otonom.
Etika merupakan sarana yang memberi orientasi pada hidup manusia.
Untuk memiliki kedalaman sikap; untuk memiliki kemandirian dan
tanggung jawab terhadap hidupnya.
Mengantar manusia pada bagaimana menjadi baik.

Tujuan Mempelajari Etika…
(http://windy05.blogspot.com/2008/05/tujuan-etika-profesi.html)



Suhrawadi Lubis (1994: 13) menyatakan bahwa yang menjadi tujuan
pokok dari rumusan etika dalam kode etik profesi antara lain :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

Standar-standar etika, yang menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada
lembaga dan masyarakat umum.
Membantu para profesional dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat
dalam menghadapi dilema pekerjaan mereka.
Standar etika bertujuan untuk menjaga reputasi atau nama para profesional.
Untuk menjaga kelakuan dan integritas para tenaga profesi.
Standar etika juga merupakan pencerminan dan pengharapan dari komunitasnya,
yang menjamin pelaksanaan kode etik tersebut dalam pelayanannya.
Standar-standar etika mencerminkan / membayangkan pengharapan moral-moral dari
komunitas, dengan demikian standar-standar etika menjamin bahwa para anggota
profesi akan menaati kitab UU etika (kode etik) profesi dalam pelayanannya
Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau
kejujuran dari tenaga ahli profesi
Perlu diketahui bahwa kode etik profesi adalah tidak sama dengan hukum (atau
undang-undang). Seorang ahli profesi yang melanggar kode etik profesi akan
menerima sangsi atau denda dari induk organisasi profesinya

Selamat Belajar untuk Beretika yang Baik
dalam Berprofesi…

