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Ethos

Etika adalah Sesuatu yang akan mengatur, membatasi dan memberikan
aturan main yang baik bagi setiap orang ketika akan melakukan
berbagai hal dalam suatu lingkungan

Etika adalah kumpulan asas/nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai,
mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat.

Macam-Macam ETIKA

ETIKA SECARA UMUM

Etika Deskriptif
• Etika yang menelaah secara kritis dan rasional
tentang sikap dan perilaku manusia serta apa yang
dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai
sesuatu yang bernilai.

Sikap terhadap
sesama

Etika Umum
ETIKA

Etika Keluarga
Etika Individual

Etika Khusus

Etika Normatif

Etika Profesi
Etika Sosial
Etika Politik

• Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku
yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia
atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia
dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini

Etika
Lingkungan

Etika Idiologi

KARAKTERISTIK PROFESI

PROFESI

Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis
Asosiasi Profesional

Profesi

Professio

Janji/ikrar, Pekerjaan

Pendidikan yang ekstensif
Ujian Kompetensi

Profesi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan
untuk mendapatkan penghasilan sesuai dengan kemampuan atau
keahlian tertentu yang dimilikinya.

Pelatihan institutional
Lisensi
Otonomi Kerja
Kode Etik
Mengatur Diri
Layanan Publik dan Altruisme
Status dan Imbalan yang tinggi
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PROFESIONAL & PROFESIONALISME

ETIKA PROFESI

Profesional adalah seorang yang benar-benar ahli
di bidangnya dan mengandalkan keahliannya
tersebut sebagai mata pencahariannya

sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan
professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan
keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas
berupa kewajiban terhadap masyarakat.
-keiser ( Suhrawardi Lubis, 1994:6-7 )-

Profesionalisme
merupakan
komitmen
para
anggota suatu profesi untuk meningkatkan
kemampuannya secara terus menerus, untuk
senantiasa
mewujudkan
dan
meningkatkan
kualitas profesionalnya.

Suatu sikap menegakkan aturan-aturan profesi yang disepakati
demi kebaikan setiap orang sesuai dengan batasan-batasan
dalam melakukan suatu profesi berdasarkan skill.

KODE ETIK
suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok
masyarakat tertentu.

FUNGSI KODE ETIK
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pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan
suatu kegiatan atau pekerjaan.
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• Kode Etik Profesi memberikan pedoman bagi setiap
profesi tentang prinsip profesionalisme.

• Sarana Pengendalian sosial bagi masyarakat atas profesi
yang bersangkutan

TUJUAN

Agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya.
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• Mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi
tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.

JELASKAN SESUAI PENDAPAT MASING-MASING!


bagaimana hubungan etika dan profesi?



Apakah Profesi sama dengan Pekerjaan ?



Sejauh mana peran etika dalam lingkungan pekerjaan dan lingkungan
social masyarakat?



Apakah kode etik berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kerja
seseorang?



Apakah seseorang yang memiliki lisensi dalam profesi tertentu bisa
dikatakan sebagai seseorang yang professional?

SELESAI
TERIMA KASIH
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