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• Secara Etimologi : 
o Etika (bahasa Yunani “ethos” yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik.  

• Kamus Besar Bahasa Indonesia: 
o Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. 

o Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 

o Nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. 

• Pada perkembangannya :  
o Etika merupakan studi tentang kebiasaan manusia  berdasarkan kesepakatan, 

menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai 
manusia dalam kehidupan pada umumnya. 

o Etika adalah studi tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang 
berhubungan dengan keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam 
tindak perbuatannya (Fagothey 1953).  
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Filsafat adalah ilmu pengetahuan 
yang berfungsi sebagai interpretasi 
tentang hidup manusia, yang 
tugasnya meneliti dan menentukan 
semua fakta konkret sampai pada 
yang paling mendasar.  
 

Etika merupakan bagian dari 
filsafat, yaitu filsafat moral.  
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• Secara etimologis, etika = moral. Moral berasal 
dari bahasa latin “mos” yang berarti adat 
kebiasaan.  

• Lawrence Konhberg (1927-1987) : etika dekat 
dengan moral. Pendidikan moral merupakan 
integrasi berbagai ilmu yang dijadikan dasar 
membangun sebuah etika.  

• Sony Keraf (1991) : Moralitas adalah sistem nilai 
tentang bagaimana kita harus hidup dengan 
baik sebagai manusia. Sedang etika merupakan 
refleksi kritis mengenai nilai dan norma moral 
yang menentukan dan terwujud dalam  sikap 
dan perilaku hidup manusia. 

• Frans Magnis Suseno (1987) : etika adalah  
sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. 
Sedangkan ajaran tentang bagaimana manusia 
harus hidup adalah moralitas. 
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ETIKA 
Pelanggaran 

Etika sebagai sebuah nilai yang menjadi pegangan 
seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur 
tingkah laku di dalam kehidupan kelompok 
tersebut, tentunya tidak akan terlepas dari tindakan-
tindakan tidak ethis.  

 

Sanksi pelanggaran terhadap etika :  

• Sanksi sosial 

Karena etika merupakan norma-norma sosial yang berkembang dalam 
kehidupan sosial masyarakat, maka jika terjadi pelanggaran, sanksi 
terhadap pelanggaran tersebut adalah sanksi sosial. 

• Sanksi Hukum   

Secara umum hukum mengukur kegiatan-kegiatan etika yang kebetulan 
selaras-sejalan dengan aturan hukum.  
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