


Pertanyaan-pertanyaan yang
muncul!!!
Apa sih Etika ??????????
Apa sih Etiket ?????????
………….trus bedanya apa ????

Ada beda…pasti ada persamaannya….Ada beda…pasti ada persamaannya….
Mengapa perlu mempelajari etika perbankan



1. Pengertian Etika
Etika berasal dari kata Latin “ Ethicus “ dalam bahasa

Yunani disebut “ Etichos “ yang berarti Kebiasaan.
Dalam bahasa Indonesia etika atau etik ( Ethics )

disebut sebagai kesusilaan yang mengandung arti:disebut sebagai kesusilaan yang mengandung arti:
Norma( kaidah ), peraturan hidup, perintah



Etika berasal dari kata Latin “ Ethicus “ dalam bahasa
Yunani disebut “ Etichos “ yang berarti Kebiasaan
hidup yang baik

hal ini berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hiduphal ini berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup
yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasan
yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang
lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain.



Beberapa pengertian etika
• Drs.O.P Simorangkir

Pandangan manusia dalam
berprilaku menurut ukuran dan
nilai yang baik.nilai yang baik.

• Drs.Sidi Gajalba
Teori tentang tingkahlaku
perbuatan manusia dipandang
dari segi baik dan buruk, sejauh
yang dapat ditentukan oleh akal.



Sehingga dapat dirumuskan :
a) Nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia

harus hidup baik sebagai manusia.
b) Masalah-masalah kehidupan manusia dengan

mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral
yang umum diterima.

c) Etika merupakan dasar moral

Menurut Kant Etika :Menurut Kant Etika :
“Etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk
bertindak secaraotonom dan bukan secara heteronom”
jadi etika membantu manusia untuk bertindak secara
bebas tetapi dapat dipertanggung jawabkan. Kebebasan
dan tanggung jawab adalah unsur pokok dari otonomi
moral yang merupakan salah satu prinsip utama
moralitas, termasuk etika bisnis



Pengertian Etika Perbankan

Kebiasaan atau aturan yang baik yang
bersifat tertulis maupun tidak tertulis dalambersifat tertulis maupun tidak tertulis dalam
dunia perbankan yang harus ditaati oleh
orang-orang yang berkecimpung dibidang
Perbankan.



Mengapa perlu etika ????
Dengan etika, manusia akan mampu untuk bersikap

kritis dan rasional dalam membentuk pendapatnya
sendiri dan bertindak sesuai dengan apa yang
dipertanggungjawabkannya.dipertanggungjawabkannya.

Etika membantu manusia membedakan antara
tingkah laku atau tindakan yang baik dan buruk



2. Pengertian Etiket

Etiket berasal dari kata Perancis
“ Etiquette “ yang berarti Kartu
Undangan, yang lazim dipakai
oleh Raja-raja Perancis bilaoleh Raja-raja Perancis bila
mengadakan pesta. Dewasa ini
etiket lebih menitik beratkan
pada cara-cara berbicara yang
sopan, cara duduk, menerima
tamu dan sopan santun lainnya.



Dua istilah etika dan etiket, dalam keidupan
sehari-hari kadang-kadang diartikan sama,
dipergunakan silih berganti. Kedua istilah tersebut
memang hampir sama pengertiannya, hanya
dalam hal titik berat penerapan atau
pelaksaaannya yang berbeda.



3. Perbedaan Etika dan Etiket
NO ETIKA ETIKET

1. Asal kata “Ethos” artinya adat, nilai
Tata cata hidup yang baik,aturan
hidup yang baik.

Asal kata “Ethics” artinya sopan
santun

2. Menyangkut apakah suatu Menyangkut cara melakukan2. Menyangkut apakah suatu
perbuatan boleh dilakukan/tidak

Menyangkut cara melakukan
sesuatu kepada orang lain

3. Berlaku kapan saja walau tidak ada
saksi

Berlaku kalau ada saksi
disekitar

4. Bersifat absolut Bersifat relatif

5. Memandang manusia dari lahir dan
bathin

Memandang manusia dari lahir
saja



Etika mempersoalkan bagaimana manusia harus bertidak.
“Norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran
yang diterima dan ditaati oleh setiap orang, yang berupa
peraturan-peraturan atau hal-hal yang sudah merupakan
kebiasaan (peraturan baik), dan dianggap sudah diketahui
dan perlu atau harus dilaksanakan”.

Sedangkan Etiket adalahSedangkan Etiket adalah
“Etiket adalah Kebiasaan yang baik atau peraturan yang
diterima dan ditaati oleh setiap orang yang kemudian
mengendap menjadi nomatif”.



Contoh Etika…………..
1. Apakah bankir mematuhi,menghormati dan

menghayati segala macam peraturan

2. Apakah bankir jujur dalam melakukan
pencatatan keuangan



Contoh Etiket
1. Bagaimana seorang bankir

berpenampilan, seperti
berpakaian.

2. Bagaimana seorang bankir
berbicara terhadap bawahan,
nasabah, sesama rekan,
pejabat negara, dsb.



4. Persamaan Etika dan Etiket
1. Mengkaji Perilaku manusia
2. Mengatur perilaku manusia secara normatif (

artinya memberi norma bagi perilaku atau
menyatakan apa yang harus dilakukan )



S E LE S A I…


