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Etika dan Macamnya

Nur Hidayat

http://etika.lecture.ub.ac.id

Etika dan Etiket

• Etika terkait falsafah moral(cara hidup yang 
benar), etiket terkait sopan santun (cara
pergaulan yang baik antara sesama manusia.

• Keduanya mengatur perilaku manusia (apa
yang boleh dan yang tidak)
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Perbedaan etika danetiket

Etika

• Merupakan pilihan
perbuatan baik atau tidak

• Berlaku secara universal dan
kapan saja

• Bersifat absolut

• Menyangkut dari sisi
rohaniah

Etiket

• Cara melakukan perbuatan
dengan tepat

• Untuk kalangan tertentu
dan waktu tertentu

• Bersifat relatif

• Memandang dari segi
lahiriah

Etika dan Hukum

Etika

• Norma umum

• Mencakup ketentuan tidak
tertulis

• Berlaku sepanjang waktu

• Norma rohaniah tanpa
kompromi pemikiran sesaat

Hukum

• Refleksi minimum normal 
sosial

• Terutama pada ketentuan
tertulis

• Berlaku pada periode
tertentu

• Hasil kompromi beberapa
pemikiran sesaat
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Etika dan Agama

Etika

• Mendasarkan pda
pemikiran manusia

• Kebenarannya bersifat
relatif

Agama

• Mendasarkan pada
ketentuan dari Tuhan

• Kebenarannya bersifat
mutlak

Etika dan Moral

Etika

• Condong ke arah baik dan
buruk

• Dibentuk kode etik

Moral

• Berdasar adat istiadat atau
kesusilaan

• Terbentuk standar norma
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Etika Bisnis

• Bisnis adalah kegiatan manusia dalam mengorganisasi
sumberdaya untuk menghasilkan danmendistribusikan
barang/jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan
pengguna.

• Bisnis membuktikan apa yg dijanjikan dengan yang diberikan

• Mendatangkan keuntungan dan konsumen bebas memilih

• Terdapat persaingan

Etika bisnis

• Etika bisnis: penerapan prinsip-prinsip etika
dengan pendekatan filsafat dalam kegiatan
bisnis.

• Etika bisnis: merupakan sekumpulan kriteria
dimana tindakan manusia dinilai berdasarkan
harapan masyarakat.

• Etika bisnis seseorang merupakan kelanjutan
dari citra diri atau akhlak seseorang
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Indikator etika bisnis

• Perusahan/pebisnis telah melakukan
mengelolaan sumberdaya bisnis dan
sumberdaya alam secara efisien
tanpamerugikan masyarakat

• Menurut pada peraturan yang berlaku

• Menurut pada hukum

• Berdasar pada ajaran agama

• Berdasar pada nilai budaya

Tugas etika bisnis

• Etika bisnis dan Agama

• Etika bisnis dan lingkungan

• Etika bisnis dan budaya

Pilih salah satu dan dikumpulkan sebelumkuliah
berikutnya dimulai 


