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Peraturan & Nilai 

1. Tugas Presentasi Kelompok  

2. Kuis min. 2x 

3. UTS (PG+Essai) 

4.  Absensi & Keaktifan 

 

Note :  

 Catatan, softcopy slide, fotocopyan, 

download materi selama perkuliahan .  



SAP ETIKA DAN PROFESI 
1. Pengertian Etika 

2. Pengertian Profesi dan profesionalisme 

3. Modus-modus kejahatan dalam Teknologi Informasi 

4. IT Forensic 

5. Peraturan dan Regulasi 1 

6. Peraturan dan Regulasi 2 

7. Peraturan dan Regulasi 3 

8. Peraturan dan Regulasi 4 

9. Aspek Bisnis di bidang teknologi informasi 

10. Model pengembangan standar profesi 1 

11. Model pengembangan standar profesi 2 

12. Sertifikasi Keahlian bidang IT 

13. Sertifikasi keahlian bidang IT 

14. Praktek-praktek kode etik dalam penggunaan teknologi informasi 
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PEMBAHASAN 

  

• Pengenalan Etika 

• Macam-macam Etika 

• Fungsi Etika dan Unsur-unsur Etika 

• Pengertian Etika Profesi 

• Pentingnya Etika Profesi 

 

 

 



PENGERTIAN ETIKA 
Etika merupakan falsafah moral dan pedoman cara hidup yang benar  

dipandang dari sudut agama, budaya, dan susila (Mien Uno) 
 

Etika atau etik sebagai pandangan manusia 
dalam berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik (Drs. O.P. 

Simorangkir) 
etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang 
dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal (Drs. 

Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat) 
 

etika didefinisikan sebagai "the discipline which can act as the 
performance index or reference for our control system". Dengan 

demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standard 
yang akan mengatur pergaulan manusia didalam kelompok sosialnya. 

(Martin [1993] 



Countinue 

 

• Etika ? 
• etika adalah cabang filsafat yang berbicara 

mengenai nilai dan norma moral yang 
menentukan prilaku manusia dalam hidupnya. 

 
• Sebuah refleksi  kritis dan rasional mengenai 
nilai dan moral yang menentukan dan terwujud 
dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, 

baik secara pribadi maupun kelompok 
( Drs. H. Burhanudin Salam ) 

 



Etika 

• Etika (Yunani Kuno: "ethikos", berarti "timbul dari 
kebiasaan") adalah cabang utama filsafat yang mempelajari 
nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan 
penilaian moral 

 

• Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti 
benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. 
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Prolog 
http://etikaprofesidanprotokoler.blogspot.com/2008/03/ 

• Etika dalam kehidupan keseharian , sesuatu yang tidak bisa 
dilepaskan. Apalagi dengan perkembangan kehidupan social 
ekonomi budaya dan  teknologi yang mendorong munculnya 
gejala-gejala moral yang fenomenal. 

• Dalam dunia bisnis/profesinal, etika merupakan prinsip-
prinsip moralitas yang mengatur dan menjadi pedoman bagi 
para pelaku bisnis/profesi. 

• Mengingat begitu pentingnya etika, hampir semua profesi 
yang ada saat ini memiliki kode etika profesi yang dituangkan 
ke dalam bentuk peraturan tertulis. Tentu saja memiliki sanksi 
sebagaimana peraturan lainnya bagi pelaku yang dianggap 
melanggarnya. 



PENGERTIAN MORALITAS 

• Moral (Bahasa Latin Moralitas) adalah istilah manusia 
menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan 
yang mempunyai nilai positif. 

 

• SISTEM NILAI TENTANG BAGAIMANA KITA HARUS HIDUP 
SECARA BAIK SEBAGAI INDIVIDU (MANUSIA) 

 



MACAM – MACAM ETIKA 

• Meta-Etika sebagai suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau tidaknya suatu 

tindakan atau peristiwa. Dalam meta-etika, tindakan atau peristiwa yang dibahas 
dipelajari berdasarkan hal itu sendiri dan dampak yang dibuatnya. 

• Etika Normatif (studi penentuan nilai etika) 

  1. Teori Deontologi 

  2. Teori Teleologis 

Aliran Teleologis terbagi atas : 

1. Egoisme 

2. Utilitarianisme  

• etika terapan (studi penggunaan nilai-nilai etika).
      

   



SISTEMATIKA ETIKA 

Etika   Umum        Iptek, Doktrin, ajaran dll 

 

           Khusus   Individual        Perorangan 

                        Sosial            Keluarga 

           Bisnis 

           Profesi 



RELATIVISME ETIS 

 Kalau Etika merupakan ilmu yang membahas pola – 
pola aturan tentang nilai – nilai kesusilaan maka 
tindakan melakukan aturan etika disebut tindakan 
etik. Sedangkan sifat tindakan tentang pelaksanaan 
disebut bersifat Etis. 

 



NORMA & KAIDAH  
 



NORMA & KAIDAH 

• Suatu nilai yang mengatur dan memberikan 
pedoman atau patokan tertentu bagi setiap individu 
atau masyarakat untuk bersikap dan berperilaku 
sesuai dengan peraturan yang telah disepakati 
bersama. 

 



Continue 

• Ukuran – ukuran yang menjadi pedoman tersebut yakni: 

1. perintah, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk 
berbuat sesuatu oleh karena akibatnya dipandang baik. 

2. Larangan, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk 
tidak berbuat oleh karena akibatnya dipandang tidak baik. 



Continue 

• Dalam pergaulan hidup, norma atau 
kaedah terbagi dalam: 

1. Norma Agama 

2. Kesusilaan 

3. Kesopanan 

4. Hukum 



Continue 

• Dalam aspek kehidupan dapat digolongkan kedalam 
dua macam kaedah antara lain: 

1. Aspek kehidupan pribadi meliputi: 

- Kaedah kepercayaan untuk mencapai kesucian hidup 
pribadi atau kualitas hidup  atau kehidupan yang 
beriman  

- Kehidupan kesusilaan yang tertuju pada kebaikan 
hidup demi tercapainya kesucian hati nurani yang 
berakhlak luhur. 



Continue 

• Aspek kehidupan antar pribadi (masyarakat) 

- Pleasant leaving together ( norma dalam pergaulan 
sehari – hari dalam masyarakat). 

- Peaceful living together (Kaidah hukum yang tertuju 
kepada terciptanya ketertiban, kedamaian, keadilan 
dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan 
kepastian dan ketentraman). 

 



ETIKET 

• Etiket berasal dari bahasa Perancis yakni Etiquette yang 
berarti kartu undangan yang digunakan Raja Perancis 
mengadakan pertemuan resmi. 

• Etiket adalah aturan sopan santun yang disetujui 
masyarakat tertentu dan menjadi norma serta panutan 
dalam bertingkah laku sebagai anggota masyarakat 
yang baik dan menyenangkan  



PERBEDAAN ETIKA & ETIKET 

Etika : niat, apakah 

perbuatan itu boleh 

dilakukan atau tidak sesuai 

pertimbangan niat baik atau 

buruk sebagai akibatnya 

Etiket : menetapkan 

cara, untuk melakukan 

benar sesuai yang 

diharapkan  

Etika : nurani (bathiniah) 

bagaimana bersikap etis 

dan baik yang 

sesungguhnya timbul 

dari kesadaran dirinya 

Etiket: formalitas 

(lahiriyah), tampak dari 

luarnya penuh dengan 

sopan santun dan 

kebaikan.  



Continue  

Etika : bersifat absolut, 

artinya tidak dapat ditawar –

tawar lagi, kalau perbuatan 

baik mendapat pujian dan 

yang salah harus mendapat 

sanksi 

Etiket : bersifat relatif, yang 

dianggap tidak sopan dalam 

suatu kebudayaan daerah 

tertentu belum tentu 

ditempat daerah lainnya 

Etika : berlakunya, tidak 

tergantung pada ada 

atau tidaknya orang lain 

yang hadir. 

Etiket: hanya berlaku, 

jika ada orang lain yang 

hadir, dan jika tidak ada 

orang lain maka etiket 

itu tidak berlaku 



FUNGSI ETIKA,  

UNSUR – UNSUR POKOK ETIKA 

& KESUSILAAN 



Fungsi Etika 

1. Sarana untuk memperoleh orientasi kritis      
berhadapan dengan pelbagai moralitas yang 
membingungkan.  

2. Alat pengawas bagi pikiran dan hati nurani 
dalam rangka menentukan mana yang baik 
dan mana yang buruk. 
 



Unsur – unsur Pokok dalam Etika 

• Dalam hal berpikir Etis perlu ada 4 hal 
yang kita perhatikan yakni: 

1. Nilai 

2. Norma 

3. Situasi 

4. Obyek 

 



Elemen – elamen Pokok dalam Tingkah 
Laku Manusia 

• Kehendak 

• Manisfetasi Kehendak 

• Tujuan dari Perbuatan  



Kesusilaan 

• Dasar – dasar , prinsip aturan yang lebih baik. 

• Adat kebiasaan atau cara hidup seseorang 
dengan melakukan perbuatan yang baik dan 
menghindari dari hal – hal tindakan yang buruk. 



Continue 

• Kriteria perbuatan susila atau pedoman 
perbuatan susila. 

1. Kehendak yang baik 

2. Keputusan akal yang baik 

3. Sesuai dengan hakekat atau sifat kemanusiaan 



Continue 

• Rintangan perbuatan susila  

1. Rintangan dari luar manusia 

a. Ancaman  

b. Paksaan 

c. Kesengsem 

2. Rintangan dari dalam diri manusia 

a. Hawa nafsu 

b. Baik bersifat jasmani dan rohani. 



Macam Etika (baik/buruk) 

• ETIKA DESKRIPTIF, yaitu etika yang berusaha meneropong 
secara kritis dan rasional sikap dan prilaku manusia dan apa 
yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu 
yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar 
untuk mengambil keputusan tentang prilaku atau sikap yang 
mau diambil. 

• ETIKA NORMATIF, yaitu etika yang berusaha menetapkan 
berbagai sikap dan pola prilaku ideal yang seharusnya dimiliki 
oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. 
Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma 
sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. 



Macam Etika (umum/khusus) 

• ETIKA UMUM, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia 
bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori 
etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam 
bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika 
umum dapat di analogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai 
pengertian umum dan teori-teori. 

 

• ETIKA KHUSUS, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang 
kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana saya mengambil 
keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya 
lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, 
penerapan itu dapat juga berwujud : Bagaimana saya menilai perilaku saya dan 
orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh 
kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis : cara bagaimana manusia 
mengambil suatu keputusan atau tidankan, dan teori serta prinsip moral dasar 
yang ada dibaliknya. 



Etika Khusus 

• Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan 
sikap manusia terhadap dirinya sendiri. 

 

• Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, 
sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota 
umat manusia. 



Etika Sosial 

• Sikap terhadap sesama 

• Etika keluarga 

• Etika profesi 

• Etika politik 

• Etika lingkungan 

• Etika idiologi 



ETIKA PROFESI 



PENGERTIAN PROFESI 

• Pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok 
untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang 
mengandalkan suatu keahlian 



• Orang yang melakukan suatu pekerjaan purna waktu 
dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan 
keahlian. 

• Seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu 
keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu 
kegiatan tertentu yang menuntut keahlian, sementara 
orang lain melakukannya sekedar hobby 

Pengertian Profesional 



Ciri – ciri Profesi 

• Adanya pengetahuan khusus 

• Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi 

• Mengabdi pada kepentingan masyarakat 

• Ada izin khusus untuk bisa menjalankan suatu profesi 

• Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu 
organisasi profesi 



Prinsip – prinsip Etika Profesi 

• Tanggung Jawab 

a. Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap 
hasilnya 

b. Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan 
orang lain atau masyarakat pada umumnya 

• Keadilan 

• Otonomi 

 

 

 

 



Profesi Luhur 

1. Kegiatan yang penekanannya pada  
pengabdian atau pelayanan kepada  
masyarakat umum. 

2. Contoh klasik dari profesi luhur adalah 
rohaniawan dan pekerja sosial 



Sistem Penilaian Etika 

• Titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu, adalah pada 
perbuatan baik atau jahat, susila atau tidak susila. 

 

• Perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat 
baginya atau telah mendarah daging, itulah yang disebut 
akhlak atau budi pekerti. Budi tumbuhnya dalam jiwa, bila 
telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya pekerti. 
Jadi suatu budi pekerti, pangkal penilaiannya adalah dari 
dalam jiwa; dari semasih berupa angan-angan, cita-cita, niat 
hati, sampai ia lahir keluar berupa perbuatan nyata. 



Tiga Tingkat Nilai Perbuatan 

• Tingkat pertama, semasih belum lahir menjadi perbuatan, 
jadi masih berupa rencana dalam hati, niat. 

• Tingkat kedua, setelah lahir menjadi perbuatan nyata, yaitu 
pekerti. 

• Tingkat ketiga, akibat atau hasil perbuatan tersebut, yaitu 
baik atau buruk. 



Realisasi Kebaikan 

• Tujuan baik, tetapi cara untuk mencapainya 
yang tidak baik. 

• Tujuannya yang tidak baik, cara mencapainya 
; kelihatannya baik. 

• Tujuannya tidak baik, dan cara mencapainya 
juga tidak baik. 

• Tujuannya baik, dan cara mencapainya juga 
terlihat baik. 



Pentingnya Etika Profesi  
http://etikaprofesidanprotokoler.blogspot.com/2008/03/ 

• Ethica is in which can act as the performance index or reference for our 
control system 

• etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara 
sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan 
pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk 
menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum 
(common sense) dinilai menyimpang dari kode etik 

• sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, 
bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk 
mengindahkan etika profesi pada saat mereka inginmemberikan jasa keahlian 
profesi kepada masyarakat yang memerlukannya 




