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Pengertian Etika
Ada 3 pengertian etika (berdasar Kamus Besar
Bahasa Indonesia DepDikBud (1988)) :






Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang
hak dan kewajiban.
Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan
akhlak.
Nilai mengenai benar dan salah yang dianut
masyarakat.

Pengertian Etika…


Kata etika berasal dari bahasa yunani
“ethos”, yang berarti adat istiadat atau
kebiasaan yang baik.
 Hingga perkembangannya, etika menjadi
studi tentang kebiasaan manusia
berdasarkan kesepakatan, menurut ruang
dan waktu yg berbeda, yg menggambarkan
perangai manusia dalam kehidupan pada
umumnya.

Etika, Filsafat dan Ilmu Pengetahuan


Hubungan antara etika, filsafat dan ilmu pengetahuan:

Etika







Dari diagram diatas:
 Etika merupakan bagian dari filsafat
 Filsafat merupakan bagian dari ilmu pengetahuan
Filsafat adalah ilmu pengetahuan yg berfungsi sbg interpretasi tentang
hidup manusia, yg bertugas meneliti dan menentukan semua fakta
konkret hingga yg paling mendasar.
Ciri khas filsafat: upaya dalam menjelaskan pertanyaan selalu
menimbulkan pertanyaan baru.

Etika, Filsafat dan Ilmu Pengetahuan


Unsur-unsur penting filsafat sbg ilmu (Abdul Kadir, 2001):


Kegiatan intelektual




Mencari makna yang hakiki




Objek dari kegiatan filsafat adalah fakta dan gejala yg terjadi scr nyata.

Dengan cara refleksi, metodis dan sistematis




Filsafat memerlukan interpretasi terhadap sesuatu dalam kerangka
pencarian makna yg hakiki.

Segala fakta dan gejala




Filsafat merupakan kegiatan yg memerlukan intelektualitas atau
pemikiran.

Filsafat memerlukan suatu metode dalam kegiatannya serta
membutuhkan prosedur2 yg sistematis.

Untuk kebahagiaan manusia


Tujuan akhir filsafat sebagai sebuah ilmu adalah utk kebahagiaan umat
manusia.

Etika, Filsafat dan Ilmu Pengetahuan…


Etika merupakan bagian dari filsafat, yaitu filsafat moral.
Alasannya:








Mempelajari perbuatan baik/buruk, benar/salah berdasarkan kodrat
manusia.
Menjadi studi ttg kehendak manusia dlm mengambil keputusan utk
berbuat, yg mendasari hubungan antara sesama manusia.
Studi ttg pengembangan nilai moral demi terciptanya kebebasan
kehendak krn kesadaran, bukan paksaan.
Studi ttg nilai2 manusiawi yg berupaya menunjukkan nilai2 hidup yg
baik dan benar menurut manusia.

Dalam konteks etika sbg filsafat dan ilmu pengetahuan,
perlu dipisah antara etika dan moral.



Etika adalah ilmu pengetahuan, sedang
Moral adalah obyek ilmu pengetahuan tsb.


Disini etika menelaah tujuan hidup manusia, baik jasmani rohani melalui
kebenaran2 yg bersifat filosofis.

Etika, Moral dan Norma Kehidupan
Moral berasal dari bhs latin, “mos” yg berarti adat
kebiasaan.
 Scr etimologis kata moral sama dgn etika, yaitu nilai2 dan
norma2 yg menjadi pegangan seseorang/suatu kelompok
dalam mengatur tingkah-lakunya di dalam komunitas
kehidupannya.
 Contoh jika dikatakan: “Kepala Proyek Pengembangan IT
di perusahaan ini tidak bermoral…”, artinya sama dgn:
Kepala Proyek Pengembangan IT melanggar norma2 etis
yg berlaku dalam kelompok/organisasinya.
 Hal senada menurut Lawrence Kohnberg (1927-1987),
menyatakan etika dekat dgn moral, bhw pendidikan moral
merupakan integrasi berbagai ilmu spt psikologi, sosiologi,
antropologi budaya, filsafat, ilmu pendidikan, bahkan ilmu
politik, inilah yg menjadi dasar dlm membangun etika.
 Dgn kerumitan tsb, membangun etika bukanlah
pekerjaan ringan.


Etika, Moral dan Norma Kehidupan...


Ada 6 tahap perkembangan moral yg dekat hubungannya dgn etika,
yaitu: (menurut Lawrence konhberg)
1. Orientasi pd hukuman, ganjaran, kekuatan fisik dan material.


Orang cenderung takut pd hukuman dibanding sekedar menjalankan mana yg
baik/buruk.

2. Orientasi hedonistis hubungan antarmanusia


Bhw perbuatan benar adalah perbuatan yg memuaskan kebutuhan individu dan atau
(kadang2) kebutuhan orang lain. Adanya hubungan antar manusia sbg hubungan formal
yg saling timbal balik.

3. Orientasi Konformitas


Sering disebut orientasi “anak manis”, dimana seseorang cenderung mempertahankan
harapan kelompoknya, serta memperoleh persetujuan kelompoknya, sedangkan moral
adalah ikatan individu. Tingkah laku konformitas dianggap tingkah laku wajar dan baik.

4. Orientasi pada otoritas
 Cenderung melihat hukum, kewajiban utk empertahankan tata tertib sosial, religius, dll y

dianggap sbg nilai2 utama dlm kehidupan.

5. Orientasi Kontrak Sosial
 Dilatarbelakangi adanya tekanan pada persamaan derajat dan hak kewajiban timbal

balik atas tatanan bersifat demorkatis.

6. Orientasi Kmoralitas prinsip suara hati, individual, komprehensif dan
universal
 Memberi nilai tinggi pd hidup manusia, dimana persamaan derajat dan martabat

menjadi suatu hal pokok yg dipertimbangkan.

Etika, Moral dan Norma Kehidupan...


Etika dan moral dpt digambarkan sbg dua buah obyek yg
saling ber-irisan (intersection).

Etika

Moral

Etika = Moral




Di satu kondisi, etika berbeda dgn moral, dimana etika
merupakan refleksi kritis dari nilai2 moral.
Di kondisi berbeda, etika bisa sama dgn moral, yaitu nilai2
menjadi pegangan seseorang/kelompok dlm mengatur
tingkah laku di dalam komunitas kehidupannya.

Pelanggaran Etika dan
Kaitannya dengan Hukum




Etika sbg sebuah nilai yg menjadi pegangan seseorang /
kelompok dlm mengatur tingkah laku di dalam kehidupan
kelompok tsb, tentunya tdk lepas dari tindakan2 yg tidak
etis (melanggar etika).
Beberapa faktor penyebab tindakan2 melanggar etika
(tidak etis):
a. Kebutuhan Individu
Faktor utama penyebab tindakan tidak etis, misal. Korupsi.

b. Tidak ada Pedoman
Tidak adanya prosedur/pedoman baku suatu tindakan yg semestinya.

c. Perilaku dan Kebiasan Individu
Tidak etis bisa timbul karena perilaku dan kebiasaan individu, tanpa
memperhatikan faktor lingkungan dimana individu berada.

d. Lingkungan Tidak Etis
Lingkungan yg tidak etis dari kondisi yg sudah ada sebelumnya, shg dpt
mempengaruhi orang lain di lingkungan tsb.

e. Perilaku Atasan
Perilaku atasan yg tidak etis, mempengaruhi orang2 yg berada dllm lingkup
pekerjaannya utk melakukan hal serupa.

Pelanggaran Etika dan
Kaitannya dengan Hukum…


Etika jg tidak lepas dari hukum urutan kebutuhan (need
theory).
 Menurut Maslow, yg paling pokok adalah pemenuhan
kebutuhan jasmaniah terlebih dahulu agar merasakan
urgensi kebutuhan ekstrim dan aktualisasi diri sbg
profesional.
 Sehingga menurut Kohlberg, mencuri, menipu, berbohong
adalah tindakan etis apabila digunakan dlm kerangka utk
melanjutkan hidup.
 Kendala yg mempengaruhi adalah, di satu pihak kode etik
tdk mempersoalkan urutan kebutuhan dlm penerapannya,
di lain pihak kebutuhan jasmani tdk pernah dpt
terpuaskan dan dpt dikonversikan menjadi bentuk ekstrem
lain yg mungkin akan berpengaruh terhadap tindakan2 yg
melanggar etika.

Sanksi Pelanggaran Etika


Jenis sanksi pelanggaran etika:
1. Sanksi Sosial




Karena etika merupakan norma2 sosial yg berkembang dan
berlaku di masyakarat, mk jk melanggar terkena sanksi sosial.
Sanksi bisa berupa teguran dari pemuka sosial hingga
pengucilan dari kehidupan bermasyarakat.

2. Sanksi Hukum






Hukum mengukur kegiatan2 etika yg kebetulan selaras dgn
aturan hukum.
Jika pelanggaran etika mengarah kepada pelanggaran hukum,
maka sanksi hukum diberlakukan.
Contoh: korupsi, kolusi, nepotisme
Hukum pidana menduduki tempat utama krn masalah integritas,
obyektivitas dan manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah dan
dunia usaha, sedangkan hukum perdata menempati prioritas
selanjutnya.

Pelanggaran Etika dan
Kaitannya dengan Hukum…
 Dalam

hukum, juga dikenal hukum disiplin
(tuchtrect) yg merupakan bagian hukum pidana, yg
mengatur dan berlaku bagi suatu golongan/profesi
yg bergerak dlm aktivitas sosial-kemasyarakatan
yg keputusannya dipatuhi anggota.
 Hukum disiplin, terbagi menjadi dua:
1.

2.

Golongan hierarkis : militer, pegawai negeri, dll
Golongan non-hierarkis : hukum profesi / hukum
organisasi profesi spt accountant diciplinary law

 Hukum

disiplin, memiliki ciri sanksi yg diberikan tdk
terlalu keras, lebih pd penegakan moral dan
edukatif.

Hubungan Etika, Moral dan Hukum

Etika = Moral = Hukum



Jadi, pelanggaran etika dan moral bisa saja
menyentuh wilayah hukum, dan akan mendapatkan
sanksi hukum.
 Namun, pd kondisi lain bisa saja pelanggaran etika
hanya mendapatkan sanksi soal dari masyarakat krn
pelanggaran tsb tdk menyentuh wilayah hukum
posisitif yg berlaku.

Berbagai Macam Etika
yang Berkembang di Masyarakat


Jika dihubungkan dgn moral, pointnya adalah nilai dan
norma yg berkembang dlm kehidupan masyarkat.
 Jika dilihat dari nilai dan norma yg terkandung
didalamnya, etika dpt dikelompokkan ke dalam dua
jenis, yaitu
1. Etika deskriptif
 Etika yg berbicara mengenai fakta, yaitu ttg nilai dan pola perilaku
manusia terkait dgn situasi dan realitas yg membudaya dlm kehidupan
masyakarat.
 Jadi, etika ini berusaha menyoroti scr rasional dan kritis ttg apa yg
diharapkan manusia dlm hidup ini mengenai sesuatu yg bernilai.
2. Etika normatif.
 Etika yg memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang
bagaimana harus bertindak sesuai norma yg berlaku.
 Jadi, etika ini berbicara mengenai norma2 yg menuntun tingkah laku
manusia dlm kehidupan sehari2nya.

Berbagai Macam Etika
yang Berkembang di Masyarakat...


Ada 2 macam norma yg berkembang (Sony Keraf, 1991):
1. Norma Umum : yg memiliki sifat universal. Terdiri atas 3
kelompok:
1. Norma Sopan Santun : menyangkut tata cara hdiup dlm

pergaulan sehari2, spt: makan yg sopan, tata cara
bertamu, dsb.
2. Norma Hukum : memiliki keberlakukan lebih tegas krn
diatur oleh hukum dgn jaminan hukuman bagi
pelanggarnya.
3. Nroma Moral : sering digunakan sbg tolok ukur
masyarakat utk menentukan baik buruknya seorang sbg
manusia.
2. Norma Khusus : aturan yg berlaku dlm bidang
kegiatan/kehidupan dl lingkup yg lebih sempit, spt:
mengunjungi pasien di RS, aturan bermain dlm olah raga,
dsb.

Berbagai Macam Etika
yang Berkembang di Masyarakat...


Diagram Struktur Etika (Sony Keraf):

Etika dan Teknologi: Tantangan Masa Depan










Perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia, memberikan
banyak perubahan pd cara berpikir, termasuk pemecahan
masalah, perencanaan, maupun dalam pengambilan keputusan.
Para pakar ilmu kognitif, menemukan pemikiran bhw ketika
teknologi mengambil alih fungsi2 mental manusia, pd saat itulah
terjadi kerugian yg diakibatkan oleh hilangnya fungsi kerja mental
manusia.
Contoh: adanya teknologi komputer menggantikan tugas fungsi
otak manusia baik dlm menghitung, merencanakan, berpikir.
Sehingga dgn adanya kemudahan tsb menimbulkan
ketergantungan manusia terhadap teknologi.
Teknologi otomasi termasuk jg mengendurkan taraf kewaspadaan
situasi (situation awareness), misal. pd pilot.
Kebiasaan2 ini membuat fungsi mental manusia lambat laun
menjadi tdk terasah.

Etika dan Teknologi: Tantangan Masa Depan...


Perubahan teknologi yg mengakibatkan perubahan cara berpikir
manusia, sedikit banyak berpengaruh terhadap pelakanaan dan
cara pandang manusia terhadap etika dan norma2 kehidupan.
 Perubahan cara interaksi manusia, yg sebelumnya interaksi
secara fisik/langsung, dgn perkembangan teknologi sekarang
(internet, email, dsb) interaksi dapat dilakukan secara on-line dgn
hanya duduk di depan komputer.
 Yangg perlu diingat, teknologi hanyalah alat yg digunakan
manusia utk menjawab tantangan hidup, membantu dlm
melaksanakan aktivitasnya.
 Pendidikan manusiawi termasuk pelaksanaan norma dan etika
kemanusiaannya terap harus berada pd peringkat teratas, serta
tidak hanya melakukan pemujaan terhadap teknologi tinggi
belaka.

Terima Kasih

