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SEBUTKAN  MENURUT ANDA 
“MAKNA ETIKA” 

DALAM SATU KATA



Lihat Film : Max & Toni

Buatlah group Diskusi 

Di kaitkan dengan “Makna Etika”

Yang anda sebutkan sebelumnya.

(Maks. 30 Menit)



Etika

Menurut Kamus Besar Bah Indonesia: pengertian 
Etika ada 3 yaitu;

1. Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, 
tentang hak dan kewajiban moral.

2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan 
dengan akhlak

3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut 
masyarakat



Etika, Moral dan Norma Kehidupan

Secara etimologis, etika dapat disamakan dengan 
moral.

Yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi 
pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam 

mengatur tingkah lakunya di dalam komunitas 
kehidupannya.



Etika (Ethos) Moralitas (Mores)

“Perbedaan antara benar dan salah di buat oleh 
sekelompok orang  berdasarkan kehendak mereka 

bagaimana masyarakat mereka sebaiknya berfungsi. 

Perbedaan itu timbul dari tawar-menawar orang per 
orang dalam lingkungan tertentu, dan 

menumbuhkan rasa wajib dan rasa bersalah dari 
penjiwaan proses berbagai hal tersebut.” 

(Frans de Waal)  



Hubungan

Hubungan Etika, Filsafat, Ilmu Pengetahuan dan 
Moral:

Etika merupakan bagian dari filsafat, yaitu filsafat 
moral.

Sedangkan filsafat adalah bagian dari ilmu 
pengetahuan. 

Etika adalah ilmu pengetahuan, sedangkan moral 
adalah obyek ilmu pengetahuan tersebut.



Mengapa perlu Etika?

Sumber daya terbatas, pengetahuan, ketrampilan, informasi 
dan intelegensi terbatas, orang sering tidak rasional, dalam 
mengelola urusan sendiri atau menyesuaikan urusan sendiri 

dengan urusan orang lain. 

Akhirnya seseorang rentan thdp org lain, dan bergantung pd 
org lain, dan krn rasa simpati pun terbatas, org sering tdk 

mendapatkan, jg tdk diberikan bantuan yg diperlukan. 

Tidak bisa mengelola kerja sama demi tujuan bersama, 
dan mungkin senantiasa rentan terhadap frustasi atau 

cedera yg diakibatkan oleh campur tangan langsung orang 
lain.

(Geoffrey Warnock)



NALAR

Pertanyaan: 

Apakah Nalar berpengaruh terhadap cara 
kebudayaan menentukan apa yang sesuai dengan 

Etika?



Peran Nalar

Agama-agama besar dunia muncul ribuan tahun 
lalu dalam berbagai masyarakat yang budaya, ras, 

wilayah nya sangat berbeda.

Tapi semuanya menghasilkan patokan2 yg sangat 
serupa mengenai bagaimana orang harus 

berperilaku terhadap sesamanya.

Pertanyaannya:
Apakah ini kebetulan? Ataukah nalar merupakan 

unsur umum yang menyatukan kaidah-kaidah 
moral yg diajarkan oleh agama yg berbeda-beda?



JADI :

Nalar merupakan “Tiang Penyangga” 

Bagi apa yang kita sebut: Baik-Buruk, Benar-Salah, 
Adil-Zalim.

Pertanyaannya :

Apakah penalaran etika dilakukan dengan cara 
yang sama seperti mengkaji fakta alam?



P.H.NOWEL SMITH

Menganggap kekeliruan yang lazim dalam filsafat 
moral :

”Adalah memindahkan wawasan-wawasan 
logika yang telah berhasil dalam wacana 

matematika dan sains ke dalam wacana moral” 



Tujuan Etika

“To reconcile the needs of society with those of 
the individual”

Menyelaraskan serba kebutuhan masyarakat 
dengan serba kebutuhan orang per orang

Dan

Keselarasan antara dua ragam kebutuhan tersebut 
merupakan syarat mutlak bagi manusia untuk 

bertahan hidup.



Pandangan kuno tentang Etika

5000 thn yg lalu naskah-naskah di Mesir dan 
Babilonia sdh menulis tentang Etika.

Bangsa Mesir kuno memunyai kata “Ma’at” yang 
diterjemahkan dalam 3 cara:

a. Bersifat Lurus
b. Ketertiban, Kecocokan, Keteraturan

c. Kebenaran. Keadilan, Ketulusan

Pemguasa Mesir Kuno : Bersifat adil dan murah 
hati, kebajikan  = Menguntungkan



India

Naskah-naskah India kuno mengenai etika lebih 
bersifat filosofis daripada praktis. 

Kitab suci Hindu: 

Veda mengatakan bahwa yang Benar (True) dan 
yang Baik (Right) sama saja.



Tiongkok

Lao-tzu lahir 600 SM

Ajarannya mengenai kebajikan yang melekat pada 
kebersahajaan (simplicity) dan ketulusan 

(sincerity) mencapai puncaknya pada cara hidup 
yang disebut “Tao”.

Konfusius lahir sesudah Lao-Tzu. 

Konfusius yang pertama menegaskan kaidah 
adiluhung timbal-balik Etik 

(The golden rule of ethical recipprocity)

“Jangan lakukan terhadap orang lain apa yang 
engkau tidak ingin dilakukan terhadapmu”



“Konfusius mendorong timbulnya kejujuran 
(intergrity) yang praktis, 

yang diperoleh berkat perbuatan, sehingga 
masyarakat akan menghormatimu setelah mati”



Yunani

Pada abad 4 dan 5 SM merupakan perintis dalam 
upaya menerapkan nalar secara formal di dalam 

naskah-naskah Etika.

Protagoras : “ Manusia adalah ukuran buat segala 
hal”. 

Selanjutnya konsep-konsep Etika semuanya Relatif 
tidak ada yang mutlak. Yang baik dan jahat 

tergantung pada kebiasaan sosial dan karena itu 
berbeda-beda menurut tempau dan waktu.



Socrates

Kebalikannya Socrates menganggap Etika 
bersifat mutlak.

“Orang yang tau apa yang baik haruslah 
melakukan kebajikan, dan yang baik bagi orang 

per orang tentu baik juga bagi masyarakat”



Plato

Seperti gurunya Plato setuju dan menganggap 
bahwa ada bentuk kebaikkan yang bersifat umum 

dan murni.

Dalam karyanya “Republic”...

Hidup baik dikaitkan dengan nalar.

Socrates dan Plato percaya pada Kehidupan 
Kekal (Immortality)

Orang harus melakukan kebaikan agar mendapat 
ganjaran kehidupan yang kekal.



Aristoteles

Tidak mengakui “Hakikat Kebaikkan”

(Essence of Goodness)

Ia mengembangkan pandangan rasional yang 
berbeda mengenai Etika’

“Sesuatu itu baik asal sesuai dengan tujuannya”

Tapi ia tidak memerinci apa tujuan moral 
tersebut.



Hedonisme

Sebelum, selama dan sesudah masa tersebut di 
atas, para Filsuf dari berbagai aliran di Yunani 

menjagokan Hedonisme. Bahwa Kenikmatan itu 
baik, bagaimanapun bentuknya.



Aristippus

Aristippus seangkatan Socrates, lebih mendukung 
kenikmatan sesual yang serta merta sebagai 

kebaikkan adiluhung.

Filsafatnya itu mengantarkannya masuk ke istana 
Dionysius  di Syrakus dan habis habisan mereguk 

hidup sesuai dengan ajarannya.



Zeno

Zeno dari Citium membentuk apa yg kemudian 
dikenal sebagai filasaf moral mahzab Stoa.

Para Stoik berpandangan bahwa yg penting dalam 
kehidupan hanyalah KEBAJIKAN.

“Kesehatan, kebahagiaan, harta, semua itu tidak 
berarti. Karena kebajikan ada dalam kemauan 

(will)  segala sesuatu yang baik dan buruk dalam 
kehidupan seseorang adalah tergantung pada 

dirinya sendiri”.



Moralitas punya sisi demokratis

Kaum Stoik : Nalar haruslah dipakai untuk 
memutuskan apa yang baik, karena semua orang 

menggunakan nalar. Setiap orang merupakan 
pengawal Moralitas. Dalam istilah sekarang : 

“Moralitas punya sisi demokratis”.



Epicurian

Epicurus (341-270 SM) Merupakan filsuf penting 
terakhir sebelum terjadi perubahan besar ketika 

Imperium Romawi memeluk agama Kristen.

Menganut sikap etika rasional yang sangat 
bersahaja:

“Apa saja yang meningkatkan  kenikmatan 
(pleasure) atau mengurangi kepedihan (pain) 

itulah yang baik”. 

Tapi bukan kenikmatan sesaat menurut aliran 
hedonis!.



Kebaikan tertinggi menurut Epicurus adalah 
ketenangan yang berasal dari lenyapnya serba 

hasrat yang tak perlu, sedemikian rupa sehingga 
nyaris segala keperluan bisa dipenuhi. 

(Bayangkan begitu banyak iklan yang membujuk 
untuk membeli barang yang tidak perlu)

Argumen-argumen rasional Epicurus merupakan 
pelopor bagi banyak pandangan modern. 



Aristippus vs Apicurus

Sama seperti Aristippus mengejar kehidupan yang 
sesuai dengan falsafah hedonis, 

Epicurus mendirikan perkumpulan di mana 
pengikutnya mendapat kesempatan 

melaksanakan kehidupan yang ugahari (of 
temperance and simplicity)



Etika – Nalar – Baik - Buruk

Etika menggunakan Nalar, Baik dan Buruk 
tergantung pada kita masing-masing.

Pada masyarakat Bali: pertarungan Barong dan 
Rangda, adalah pertarungan abadi antara  Baik 
dan Buruk yang tak pernah berakhir sepanjang 

hayat.

Sebaliknya pada pandangan Barat, kebaikkan 
harus selalu menang dalam akhir pertarungan.



Lawrence Konhberg 
(1927- 1987)

Etika dekat dengan moral.

Pendidikan moral merupakan integrasi berbagai 
ilmu seperti psikologi, sosiologi, antroplogi 

budaya, filsafat, ilmu pendidikan dan ilmu politik.





Etika Profesi

Merupakan bagian dari etika sosial yang 
menyangkut hub manusia dgn sesamanya dalam 
satu lingkup profesi, serta bagaimana mrk harus 
menjalankan profesinya secara profesional agar 

diterima oleh masyarakat yang menggunakan jasa 
profesi tersebut. 



Dengan etika profesi diharapkan kaum profesional 
dapat bekerja sebaik mungkin dan dapat 
mempertanggungjawabkan tugas yang 

dilakukannya dari segi tuntutan pekerjaannya.

Setiap profesional diharapkan bertanggung jawab 
atas dampak dari tugas yang dilakukannya 

terhadap: Lingkungan pekerjaan, teman seprofesi, 
buruh, keluarga serta masyarakat luas.



Tantangan masa depan

Perkembangan teknologi yang telah mengambil 
alih sebagian besar pekerjaan manusia telah 

menimbulkan perubahan besar dalam beretika.

Misalnya Chatting: Kecenderungan –
kecenderungan semacam itulah yang pada 
akhirnya membawa perubahan di dalam 
pelaksanaan etika yang sebelumnya telah 

disepakati pada suatu komunitas.



Bahan diskusi

1. Seberapa jauh Etika Profesi masih 
dibutuhkan?

2. Apakah perkembangan teknologi berpengaruh 
pada etika?

3. Secara etimologis etika dapat disamakan 
dengan moral. Namun beberapa ahli 

membedakannya. Apakah yang melandasi 
perbedaan etika dan moral tersebut?


