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BAHAN DISKUSI

Jelaskan tentang :
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• ETIKET

• NORMA

• PROFESI

• PROFESIONAL

• PROFESIONALISME
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ETIKA

Etik atau etika berasal dari kata ethos

(bahasa Yunani) yang berarti karakter,

watak, kesusilaan atau adat.

Etika akan berkaitan dengan konsep yang

dimiliki oleh individu ataupun kelompok

untuk menilai apakah tindakan-tindakan

yang telah dikerjakan itu :

BENAR atau SALAH

BAIK atau BURUK

PENGERTIAN BAIK DAN BURUK

BAIK

SESUATU HAL 
DIKATAKAN BAIK BILA 
IA MENDATANGKAN 

RAHMAT, DAN 
MEMBERIKAN 

PERASAAN SENANG, 
ATAU BAHAGIA 

(SESUATU DIKATAKAN 
BAIK BILA IA DIHARGAI 

SECARA POSITIP)

BURUK

SEGALA YANG TERCELA

PERBUATAN BURUK 
BERARTI PERBUATAN 

YANG BERTENTANGAN 
DENGAN NORMA-

NORMA MASYARAKAT 
YANG BERLAKU.
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ETIKA

Etika adalah seperangkat tata nilai yang

dimiliki individu atau kelompok untuk

mengkontrol apakah suatu tindakan yang

dilakukan benar atau salah, patut atau tidak

dan buruk atau baik.

Etika memberikan semacam standar yang

mengatur bagaimana seharusnya seseorang

melakukan suatu tindakan.

ETIKA ≠ ETIKET

Etiket adalah sopan santun, misal bertutur

kata yang lembut.

Contoh :

Ada pejabat yang bertutur kata lembut.

Tapi ternyata melakukan tindak pidana

korupsi.

Pejabat itu beretiket baik karena tutur

katanya lembut, namun tidak mempunyai

etika karena melakukan tindak korupsi.
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ETIKA DAN ETIKET

ETIKA (ETHICS)

berarti MORAL

ETIKET (ETIQUETTE)

berarti SOPAN SANTUN

Kedua-duanya mengatur perilaku manusia secara 

NORMATIF, artinya memberi NORMA bagi 

perilaku manusia dan dengan demikian 

menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa 

yang tidak boleh dilakukan.

Justru karena sifatnya normatif maka kedua istilah 

tersebut sering dicampuradukkan.

NORMA = NILAI = KAIDAHNORMA = NILAI = KAIDAH

• NORMA HUKUM

Berasal dari hukum dan perundang-

undangan

• NORMA AGAMA

Berasal dari agama

• NORMA MORAL

Berasal dari suara batin (ETIKA)

• NORMA SOPAN SANTUN

Berasal dari kehidupan sehari-hari
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PEKERJAAN DAN PROFESI

PEKERJAAN

Suatu aktivitas manusia untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya.

PROFESI

Pekerjaan yang mengharuskan pelakunya
memiliki pengetahuan yang diperoleh dari
pendidikan formal, keahlian dan ketrampilan
tertentu yang diperoleh melalui praktek dan
pengalaman kerja pada orang yang terlebih
dahulu menguasai keahlian tersebut

PEKERJAAN DAN PROFESI

PROFESI

• Profesi adalah bagian dari pekerjaan.

• Tidak semua pekerjaan adalah profesi.

• Profesi mempunyai karakteristik sendiri yg 
membedakannya dari pekerjaan lainnya.

PROFESI

PEKERJAAN
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CIRI KARAKTERISITIK PROFESI

1. Keterampilan yg mendasar pada pengetahuan

teoritis

2. Asosiasi profesional

3. Pendidikan yang ekstensif

4. Ujian kompetensi

5. Pelatihan institusional

6. Lisensi

7. Otonomi kerja

8. Kode etik

9. Mengatur diri

10. Layanan publik.

11. Status dan imbalan yang tinggi

PROFESI

Suatu keahlian yang dapat digunakan untuk
melayani kebutuhan masyarakat.

Contoh :

• Insinyur Teknik Sipil :

keahlian di bidang konstruksi bangunan.

• Dokter :

keahlian di bidang kesehatan.

• Guru :

keahlian di bidang pendidikan.
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PROFESIONAL

• Menguasai ilmu secara mendalam dalam

bidangnya.

• Mampu mengkonversikan ilmunya menjadi

ketrampilan.

• Selalu menjunjung tinggi etika dan

integritas profesi.

• Memiliki sikap: komitmen tinggi, integritas,

akuntabilitas (tanggung gugat), berpikir

sistematis, menguasai materi.

PROFESIONAL

PUNYA 

KEMAUAN

PUNYA

KEMAMPUAN

PUNYA

KETERAMPILAN
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KARAKTERISITIK PROFESIONAL

• Mengutamakan hasil kerja dan pelayanan

yang berkualitas secara teknis sesuai

dengan kompetensinya.

• Beritikad untuk mewujudkan kebajikan bagi

masyarakat demi tegaknya profesi yang

digeluti.

KARAKTERISITIK PROFESIONAL

• Kerjanya harus dilandasi oleh kemahiran

teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai

melalui proses pendidikan dan/atau

pelatihan yg dapat dipertanggungjawabkan

secara akademik.

• Kerjanya harus berkualitas secara moral

sesuai dengan mekanisme kontrol kode

etik yang berlaku



9

PROFESIONALISME

Profesionalisme adalah suatu paham yang

mencita-citakan untuk dapat merealisasikan

kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh

masyarakat.

Profesionalisme membutuhkan suatu

keahlian tertentu yang dapat digunakan

untuk melayani kebutuhan masyarakat

tersebut.


