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BAB  IV 

ETIKA 
 

 

 

Bab ini akan menguraikan tentang rumusan etika, pembagian etika menjadi etika 

deskriptif, etika normatif, metaetika dan etika terapan. Sebagai ilmu tentang moralitas 

manusia, muncul dalam perkembangannya etika profesi. Kaidah atau norma etika yang 

berkaitan dengan moralitas seperti hati nurani, kebebasan, tanggungjawab, nilai dan 

norma, hak dan kewajiban akan diuraikan secara sistematis. 

4.1  DEFINISI ETIKA 

Etika adalah salah satu cabang dari filsafat yang bertitik tolak dari masalah nilai 

(value) dan moral manusia yang berkenaan dengan tindakan manusia. Kata etika itu 

sendiri berasal dari kata berbahasa Yunani, yaitu “ethos”, yang artinya cara bertindak, 

adat, tempat tinggal, kebiasaan. Sedang kata moral yang berasal dari bahasa latin “mos” 

mempunyai arti yang sama dengan etika. Istilah etika itu sendiri sudah dipakai oleh 

filsuf besar Yunani, Aristoteles (384 – 322 SM) untuk menunjukan pengertian tentang 

filsafat moral. 

Etika dibedakan dari semua cabang filsafat lain, karena tidak hanya 

mempersoalkan keadaan manusia, melainkan bagaimana ia harus bertindak, berperilaku. 

Tindakan manusia adalah norma-norma moral yang datangnya dapat berasal dari “suara 

batin – hati nurani”. Norma-norma ini merupakan bidang dan kajian etika. 

Perumusan dari sudut etimologis belumlah cukup untuk memahami etika. 

Penelusuran melalui beberapa rumusan atau sumber dapat memberikan gambaran yang 

utuh tentang pengertian etika. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1993), 

dijelaskan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak 

dan kewajiban (ahlak). Dalam KBBI tersebut dibedakan pula antara etika, etik dan 

etiket. Etik yaitu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak atau etik adalah 

nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Penjelasan 

ini mengingatkan kita tentang kode etik profesi seperti kode etik dokter, kode etik 

profesional informasi, kode etik pegawai negeri, kode etik pustakawan dan sebagainya. 

Sedang etiket adalah tatacara (adat, sopan santun, dan sebagainya) di masyarakat 

beradab dalam memelihara hubungan yang baik dengan sesama manusia.  

Di kalangan masyarakat luas, orang mengenal pula etiket sebagai label atau 

penamaan tentang sesuatu yang dituliskan pada secarik kertas dan dilekatkan pada 

benda (botol, kaleng, kotak dan sebagainya) tertentu. Dari ketiga kata tersebut, hanya 

etika dan etik yang berkaitan dengan nilai, moral. Etika bahkan sering disebut juga 

sebagai filsafat moral. Etiket tidak berkaitan atau berhubungan dengan moral. Ada 

istilah lain (yang sebenarnya merupakan kata dasar dari etika), yaitu ethos. Di dalam 

KBBI (1993) ethos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. 

Dalam bahasa Indonesia, etos (ethos)
1
 dikaitkan dengan suatu profesi atau cara 

bekerja seseorang atau sekelompok masyarakat. Muncullah ethos kerja pegawai negeri, 

ethos kerja banker, ethos kerja profesional informasi dan sebagainya. Arti ethos kerja 

menurut KBBI 1993 adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan 

                                                 
1
  Kata ethos dari bahasa Yunani sudah lazim dipakai sesuai ejaan aslinya. Untuk itu sebaiknya kita 

menggunakan ejaan aslinya dalam kebutuhan akademis maupun di luar masyarakat akademis agar 

pengertian yang sebenarnya itu terungkap secara implisit. 
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seseorang atau suatu kelompok. Suatu profesi tertentu sebagian besar akan memiliki dan 

tercermin dalam Kode Etik untuk profesi tertentu (profesi pengacara, wartawan, 

arsiparis, dokter dan banyak lainnya). 

Dari penjelasan tentang etika yang bersumber pada pengertian dasar, maka 

pemahaman selanjutnya adalah memahami tentang etika dari aspek filosofis. Etika 

merupakan bagian dari ilmu filsafat yang mempelajari berbagai nilai (value) yang 

diarahkan pada perbuatan manusia, khususnya yang berkaitan dengan kebaikan dan 

keburukan dari hasil tindakannya. Perbuatan seseorang itu baik ataukah buruk di mata 

orang lain telah menunjukkan tentang bagaimana penilaian orang lain terhadap dirinya. 

Sedang bagi seseorang yang melakukan tindakan atau perbuatan tertentu diharapkan 

darinya memunculkan keinginan atau kesadaran untuk berbuat baik. Berbuat baik tanpa 

merugikan orang lain merupakan suatu kehendak yang sangat terpuji. Tetapi tidak 

semua orang dapat melakukan perbuatan baik atau dianggap baik karena adanya 

berbagai faktor seperti keinginan dirinya terlalu besar untuk misalnya tidak ingin 

dipersalahkan dalam suatu hal, atau adanya konflik terhadap orang lain dan sebagainya. 

Oleh karenanya dalam melakukan tindakan etis atau melakukan perbuatan baik 

diperlukan berbagai pertimbangan yang sifatnya rasional. 

Pertimbangan rasional artinya mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk 

berbuat baik atau melakukan tindakan baik secara jernih, tanpa dilandasi dengan sikap 

emosional yang berlebihan. Mempelajari etika haruslah dilandasi dengan pendekatan 

rasional, dan kritis, agar etika itu dapat diterapkan pada tindakan keseharian seseorang, 

baik dalam bekerja maupun melakukan relasi dengan orang lain. Selain itu, etika harus 

dilihat dan dipahami di dalam cara seseorang bertindak atau berperilaku dalam 

mengikuti aturan maupun norma-norma moralitas yang berlaku (moralitas tertentu) 

serta bagaimana seseorang dapat mengambil sikap yang bertanggungjawab terhadap 

berbagai norma moralitasnya. 

Etika sering disebut sebagai filsafat tentang moral. Berfilsafat tentang moral 

berarti melakukan refleksi atau merenungkan secara mendalam tentang berbagai ajaran 

moral (kebaikan) secara kritis. Harus dibedakan antara etika dengan moral. Etika tidak 

lain mempelajari “keilmiahan” – secara kritis dan logis tentang tindakan manusia 

mengenai “yang baik” dan “yang buruk” atau dengan kata lain etika mempelajari 

berbagai ajaran moral secara kritis dan logis. Sedang moral (dari kata dasar mos-Latin, 

yang artinya cara bertindak, adat) lebih merupakan nasihat-nasihat, ataupun wejangan-

wejangan yang berasal atau bersumber pada masyarakat yang dapat berupa ajaran-

ajaran pada adat istiadat suatu masyarakat, ajaran agama. Moral lebih menunjukan sifat 

yang aplikatif pada tindakan manusia tentang “yang baik” dan “yang buruk”. Apabila 

orang tidak memiliki atau bertentangan dengan sikap baik atau moralis, tidak etis, sering 

dikatakan orang itu immoral (bukan amoral, sebab amoral diartikan tidak berhubungan 

dengan konteks moral). 

Seperti lazimnya dalam ilmu pengetahuan, maka etika memiliki objek atau 

sesuatu yang dibahas. Pokok bahasan yang sangat khusus pada etika adalah sikap kritis 

manusia dalam menerapkan ajaran-ajaran moral terhadap perilaku manusia yang 

bertanggung jawab. Ajaran-ajaran moral tersebut sangat menentukan tantang bagaimana 

moral manusia itu “dibina” baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non 

formal. Banyak yang mengatakan bahwa etika adalah ilmu yang bersifat praktis. 

Pengertian praktis adalah menunjukan bahwa etika sebagai ilmu yang lebih mengarah 

pada kegunaan etika itu sendiri manakala menerapkannya pada perilakunya. Perilaku 

seseorang tersebut ditunjukan pada kehidupan sehari-hari baik itu secara individual 

maupun dalam kehidupan masyarakat. 
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4.2  ETIKA NORMATIF DAN ETIKA TERAPAN 

Etika sebagai ilmu tentang moralitas, juga dapat dianggap sebagai ilmu yang 

menyelidiki tingkah laku moral manusia. Di dalam perkembangannya etika dibedakan 

menjadi etika deskriptif, etika normatif dan metaetika (Bertens, 2001: 15-22). Dalam 

bagian ini akan dibahas dahulu pembagian etika dan kemudian dibahas tentang etika 

terapan. 

4.2.1  Etika Deskriptif 

Etika deskriptif memberikan gambaran tentang tingkah laku moral dalam arti 

yang luas, seperti berbagai norma dan aturan yang berbeda dalam suatu masyarakat atau 

individu yang berada dalam kebudayaan tertentu atau yang berada dalam kurun atau 

periode tertentu. Norma atau aturan tersebut ditaati oleh individu atau masyarakat yang 

berasal dari kebudayaan atau kelompok tertentu. 

Sebagai contoh, masayarakat Jawa mengajarkan bertatakrama terhadap orang 

yang lebih tua dengan menghormatinya, bahkan dengan sapaan yang halus merupakan 

ajaran yang harus diterima. Apabila seseorang menolak melakukan hal itu, maka 

masyarakat menganggapnya aneh, ia dianggap bukan orang Jawa. 

Norma-norma tersebut berisi ajaran atau semacam konsep etis tentang yang baik 

dan tidak baik, tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Dengan kata lain, 

etika deskriptif mengkaji berbagai bentuk ajaran-ajaran moral yang berkaitan dengan 

“yang baik” dan “yang buruk”. Ajaran tersebut lazim diajarkan oleh para pemuka 

masyarakat pada masyarakatnya ataupun individu tertentu dan nampaknya sering 

terdapat pada suatu kebudayaan manusia. Mempelajari etika orang Jawa ataupun etika 

orang Bugis adalah suatu contoh dari bentuk etika deskriptif. 

4.2.2  Etika Normatif 

Bagian yang dianggap penting dalam studi etika adalah etika normatif. 

Mengapa? Karena ketika mempelajari etika normatif muncul berbagai studi atau kasus 

yang berkaitan dengan masalah moral. Etika normatif merupakan etika yang mengkaji 

tentang apa yang harus dirumuskan secara rasional dan bagaimana prinsip-prinsip etis 

dan bertanggung jawab itu dapat digunakan oleh manusia. Di dalam etika normatif hal 

yang paling menonjol adalah munculnya penilaian tentang norma-norma tersebut. 

Penilaian tentang norma-norma ter-sebut sangat sangat menentukan sikap manusia 

tentang “yang baik’ dan “yang buruk”. 

Dalam mempelajari etika normatif, dijumpai etika yang bersifat umum dan etika 

yang bersifat khusus. Etika umum memiliki landasan dasar seperti norma etis/norma 

moral, hak dan kewajiban, hati nurani, dan tema-tema itulah yang menjadi kajiannya. 

Sedang etika khusus berupaya menerapkan prinsip-prinsip etis yang umum atas perilaku 

manusia yang khusus. Lama kelamaan etika khusus tersebut berkembang menjadi etika 

terapan (applied etics). Etika khusus mengembangkan dirinya menjadi etika individual 

dan etika sosial. Etika individual menyangkut kewajiban dan sikap individu terhadap 

dirinya sendiri. Sedang etika sosial berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola 

perilaku manusia sebagai anggota umat manusia atau masyarakat. Bentuk etika sosial 

yang diterapkan pada berbagai bentuk memunculkan kajian-kajian mengenai etika 

keluarga, etika profesi (etika biomedis, etika perbankan, etika bisnis dan sebagainya), 

etika politik, etika lingkungan hidup. 

4.2.3  Metaetika 

Metaetika adalah kajian etika yang membahas tentang ucapan-ucapan ataupun 

kaidah-kaidah bahasa aspek moralitas, khususnya yang berkaitan dengan bahasa etis 
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(yaitu bahasa yang digunakan dalam bidang moral). Kebahasaan seseorang dapat 

menimbulkan penilaian etis terhadap ucapan mengenai “yang baik” dan “yang buruk” 

dan kaidah logika. Sebagai contoh, sebuah tayangan iklan obat-obatan dengan merk 

tertentu pada televisi swasta sering menyesatkan banyak orang dengan slogan-slogan 

yang mengajurkan untuk minum obat tertentu dengan khasiat semua penyakit yang 

diderita akan hilang dan orang menjadi sehat kembali. Slogan-slogan tersebut sangat 

berlebihan dan ketika orang mulai mengkritik slogan tersebut, maka dimunculkan oleh 

sekelompok produsen, yaitu ucapan etis. Ucapan etis itu berbunyi: “jika sakit berlanjut 

maka hubungi dokter”. Ucapan etis tersebut seakan menjadi semacam perilaku moral 

yang baik yang dihadirkan oleh sekelompok produsen dan disampaikan agar masyarakat 

menjadi lebih “bijaksana” dalam meminum obat tersebut. 

4.2.4  Etika Terapan. 

Etika terapan (applied ethics) adalah studi etika yang menitikberatkan pada 

aspek aplikatif atas dasar teori etika atau norma yang ada. Etika terapan muncul akibat 

perkembangan yang pesat dari etika dan kemajuan ilmu lainnya. Sejak awal Abad XX, 

etika terapan menjadi suatu studi yang menarik dan kontemporer, karena terlibatnya 

berbagai bidang ilmu lain (ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu 

keperawatan dan sebagainya) dalam mengkaji etika. 

Disebut sebagai terapan karena sifat etika yang praktis, yaitu memperlihatkan 

sisi kegunaannya. Sisi kegunaan itu berasal dari penerapan teori dan norma etika ketika 

berada pada perilaku manusia. Sebagai ilmu praktis, etika bekerja sama dengan bidang 

ilmu lain dalam melihat prinsip yang baik dan yang buruk. Penyelidikan atau kajian 

etika terapan meliputi dua wilayah besar, yaitu kajian yang menyangkut suatu profesi 

dan kajian yang berkaitan dengan suatu problem atau masalah. Kajian tentang profesi 

berarti membahas etika terapan dari sudut profesi tertentu, misalnya etika kedokteran, 

etika politik, etika bisnis, etika keperawatan. Etika terapan yang meyoroti tentang 

berbagai masalah atau problem misalnya pencemaran lingkungan hidup menimbulkan 

kajian tentang etika lingkungan hidup; pembuatan, pemilikan dan penggunaan senjata 

nuklir menimbulkan kajian tentang etika nuklir; deskriminasi terhadap berbagai bentuk 

(ras, agama, gender, warna kulit, dan lain-lain) menyebabkan munculnya studi tentang 

hal itu (misal etika feminisme, etika multikultural). Jadi jelaslah bahwa etika terapan 

yang berkaitan dengan problem atau masalah tersebut sangat diminati oleh masyarakat 

modern saat ini karena topiknya sangat relevan dan aktual dengan kehidupan modern 

dan kontemporer. 

a).  Pengertian Etika Profesi 

Bidang etika terapan yang dapat dipelajari secara lebih khusus adalah etika 

profesi. Etika profesi merupakan bidang yang sangat diperlukan bagi dunia kerja 

manusia, khususnya yang berkaitan dengan kemajuan teknologi. Dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan arus globalisasi yang sedemikian pesat ini, dibutuhkan 

sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan, ketrampilan, serta kepandaian dalam 

mengolah dan menguasai teknologi yang dihadapinya ketika ia bekerja. Selain 

menguasai pendidikan formal, pengalaman bekerja, maka sumber daya manusia itu 

membutuhkan semacam sarana untuk berpijak dalam bidang yang digelutinya. Sarana 

itu adalah etika profesi. Mengapa harus etika profesi? Etika profesi adalah etika yang 

berkaitan dengan profesi manusia atau etika yang diterapkan dalam dunia kerja 

manusia. Di dalam dunia kerjanya, manusia membutuhkan pegangan, berbagai 

pertimbangan moral dan sikap yang bijak. 

Secara lebih khusus, etika profesi dapat dirumuskan sebagai bagian dari etika 

yang membahas masalah etis tentang bidang-bidang yang berkaitan dengan profesi 
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tertentu, seperti dokter (kedokteran), pustakawan (perpustakaan), arsiparis (kearsipan), 

profesional informasi, ahli hukum, pengacara, dan sebagainya. Yang menjadi 

pertanyaan sekarang, sebenarnya profesi itu apa? Profesi (dalam bahasa Latin: 

professues ) semula diartikan sebagai suatu kegiatan manusia atau pekerjaan manusia 

yang dikaitkan dengan sumpah suci. Atas dasar sumpah itulah manusia harus bekerja 

dengan baik. Selain itu ada beberapa istilah profesi yang harus dijelaskan, yaitu profesi 

yang menyangkut tindak bekerja yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk 

menghasilkan nafkah hidup serta mengandalkan keahlian tertentu. Pengertian profesi 

yang lain, adalah sebagai perbuatan seseorang yang dilakukan untuk memperoleh nilai 

komersial. Dalam perbuatan itu, misalnya Tuan Komang bekerja sebagai pegawai 

administrasi perusahaan rokok BB. la merasa tidak bahagia, tetapi ia terpaksa menerima 

pekerjaan itu (meskipun dengan honor yang dianggapnya kurang memadai) karena 

mencari pekerjaan yang lebih memadai sangat sulit. Selain itu terdapat pengertian 

profesi sebagai komunitas moral -“moral community” yaitu adanya cita-cita dan nilai 

bersama yang dimiliki seseorang ketika ia berada dan bersama-sama dengan teman 

sejawat dalam dunia kerjanya. 

Di sisi lain, seorang profesional hendaknya memiliki sejumlah keahlian yang 

diperolehnya secara formal, misalnya belajar di perguruan tinggi, sekolah tinggi dan 

sebagainya. Perolehan keahlian secara formal sangat penting dan menjadi bagian 

terpenting bagi seorang profesional ketika ia kelak di sumpah atas dasar profesi tertentu. 

Tidaklah mungkin seorang dokter melakukan sumpah jabatan (dokter) apabila ia belum 

menyelesaikan studinya secara penuh. Dengan keahliannya seorang profesional bekerja 

di suatu tempat, membuka praktek, memberikan pelayanan kepada khalayak yang 

membutuhkannya. 

Dalam kaitannya dengan profesinya itu, seorang profesional berhadapan dengan 

dengan klien atau pasien atau pemakai jasa, yaitu seseorang yang menaruh kepercayaan 

terhadap dirinya sehingga profesional tersebut memberikan pelayanan tertentu atas 

dasar keahliannya Untuk itulah seorang profesional dapat menerima sejumlah honor 

atau pembayaran atas dasar pelayanan yang telah diberikan Hubungan professional – 

klien/pasien/pemakai jasa berdasarkan semacam kontrak kerja ataupun perjanjian yang 

telah disepakati bersama dan dengan kesepakatan itulah tugas seorang profesional harus 

membela kepentingan kliennya/pasiennya/pemakai jasa dan kewajiban seorang 

klien/pasien/pemakai jasa harus memberikan sejumlah pembayaran yang juga telah 

disepakati bersama. Dalam hubungan kerja antara profesional – klien terdapat juga 

beberapa aspek moral ataupun pertimbangan-pertimbangan etis. Aspek moral ataupun 

pertimbangan etis menjadi landasan bagi kedua pihak untuk menjaga kepercayaan 

tersebut. Segala bentuk pelayanan haruslah memiliki aspek pro bono publico (segala 

bentuk pelayanan untuk kebaikan umum). Dan dalam hubungan pelayanan itulah maka 

demi kebaikan umum dapat beraspek ganda, pertama adanya profesional yang memiliki 

profesi khusus, yang mementingkan pro lucro yaitu demi keuntungan maka pelayanan 

itu diberikan kepada klien, dan kedua, pro bono, demi kebaikan si klien maka pelayanan 

yang diberikan si profesioanal tidak semata-mata pembayaran. Dampak aspek-aspek 

itulah membuahkan adanya ketidakpastian dalam hubungan pelayanan (pemutusan 

hubungan, saling tidak percaya sehingga antara si profesional dengan kliennya tidak 

terdapat hubungan yang harmonis). Aspek pro bono dapat memunculkan profesional 

yang memiliki profesi luhur, yaitu profesi yang semata-mata tidak mementingkan upah 

melainkan berdasarkan pengabdian pada masyarakat, misalnya seorang perawat, guru, 

dosen, rohaniwan. 

Sesuatu yang tidak terpisahkan dari etika profesi adalah kode etik profesi. Kode 

etik profesi merupakan “akibat” hadirnya etika profesi dan ia muncul karena etika 

profesi tersebut berada pada komunitas tertentu yang memiliki keahlian yang sama. 
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Kode etik profesi merupakan aturan atau norma yang diberlakukan pada profesi 

tertentu. Di dalam norma tersebut muncul beberapa persyaratan atau kriteria yang 

bersifat etis dan harus ditaati oleh para pemilik profesi. Di dalam masyarakat ilmiah, 

seperti dunia kedokteran, dunia ilmu perpustakaan, dunia ilmu sejarah, akan muncul 

kode etik yang diberlakukan pada para dokter, para pustakawan, para sejarawan yang 

tergabung dalam “wadah” tertentu (Ikatan Dokter Indonesia, Masyarakat Sejarah 

Indonesia, Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia, dan lain sebagainya). 

Kode etik profesi yang tertua dimunculkan oleh Hippocrates, bapak llmu 

kedokteran, seorang dokter Yunani Kuno yang hidup pada Abad V SM, dan terkenal 

kode etik profesi itu muncul dengan sebutan “Sumpah Hippocrates”. Melalui 

pemikiran-pemikiran etis, produk etika profesi itu muncul dalam masyarakat moral 

(moral community) yang dianggapnya memiliki cita-cita bersama dan disatukan dengan 

latar belakang pendidikan yang sama dan keahlian yang sama pula. Refleksi etis muncul 

di dalam kode etik profesi, dan itu berarti kode etik dapat diubah atau diperbaharui 

susunan “aturan”nya atau dibuat baru demi situasi atau kondisi yang baru akibat 

implikasi-implikasi yang muncul. Perubahan kode etik tidak mengurangi nilai etis atau 

nilai moral yang telah ada, tetapi justru menjadi nilai tambah bagi kode etik profesi itu 

sendiri. 

Selain itu di dalam pernyataan-pernyataan atau kriteria yang ada pada kode etik 

profesi termaktub pernyataan-pernyataan yang berisikan pesan moral dan rasa tanggung 

jawab moral bagi yang akan menjalankan profesi itu. Bila terjadi pelanggaran pada kode 

etik profesi, maka profesional tersebut akan mendapatkan sangsi dari masyarakat 

moralnya (dalam hal ini adalah pada institusi atau lembaga yang memiliki masyarakat 

dengan keahlian tertentu). Tujuan sangsi tersebut untuk menyadarkan betapa pentingnya 

tanggung jawab moral ditegakkan di dalam dunia kerjanya. 

Sebagai sebuah kajian yang berkaitan dengan perilaku etis manusia yang 

bekerja, etika terapan memiliki objek. Objek forma etika profesi adalah perilaku etis 

atau perilaku manusia yang berkaitan dengan yang baik dan buruk. Untuk memperjelas 

tentang objek tersebut, haruslah disebut juga objek forma etika profesi. Objek forma 

atau pokok perhatian dari etika profesi adalah perilaku manusia tentang yang baik dan 

buruk yang berkaitan dengan pekerjaannya. Dan dalam kaitannya dengan pekerjaannya 

itu maka seseorang hendaknya dapat memiliki kepekaan moralitas atau kepedulian etis 

untuk bersikap baik terhadap sesama rekan kerja, sesama manusia yang berkaitan 

dengan profesinya tanpa merugikan orang lain. 

b).  Etika Profesi sebagai Ilmu Praktis dan Ilmu Terapan 

Etika profesi hendaknya dilihat sebagai ilmu yang bersifat praktis, untuk itu di 

dalam kajiannya, etika profesi tidak meninggalkan segi atau landasan teoritisnya. 

Sebagai ilmu praktis maka etika profesi memiliki sifat yang mementingkan tujuan 

perbuatan dan kegunaannya, baik kegunaan secara pragmatis maupun secara utilitaristis 

dan deontologis. 

Memandang etika profesi secara pragmatis berarti melihat bagaimana kegunaan 

itu memiliki makna bagi seorang profesional melalui tindakan yang positif yang berupa 

pelayanan terhadap klien, pasien atau pemakai jasa. Sejalan dengan kegunaan 

pragmatis, maka, kegunaan yang bersifat utilitaristis akan sangat bermanfaat apabila 

dapat menghasilkan perbuatan yang baik. Seorang arsitek akan mendapatkan 

kebahagiaan apabila rancang bangunnya dipakai oleh seseorang dan diterapkan dalam 

pembuatan rumahnya dan pada akhirnya orang itu merasa puas atas disain rumahnya. 

Pada kegunaan etika profesi yang bersifat deontologis, maka kegunaan itu akan 

dinilai baik apabila disertai kehendak baik Pelayanan kesehatan di rumah sakit “X” akan 
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dinilai baik dan sangat berguna bagi masyarakat umum, apabila para dokter memiliki 

kehendak baik dalam menjalankan tugasnya. Kegunaan secara deontologis tidak hanya 

memiliki unsur kehendak baik tetapi disertai dengan kewajiban, apa yang seharusnya 

dilakukan. Kewajiban moral menurut Kant, mengandung imperatif kategoris artinya 

perintah (imperatif) yang mewajibkan begitu saja, tanpa syarat. Seorang profesional 

menjalankan kewajibannya (tugasnya) yang memang menjadi tanggung jawabnya tanpa 

harus diperingatkan berulang kali oleh pimpinannya. Di dalam penerapannya atau 

dalam dunia kerja, seorang profesional harus dibimbing oleh norma moral, yaitu norma 

yang mewajibkan tanpa syarat (begitu saja) tanpa disertai pertimbangan lain. 

c).  Metode atau Pendekatan Etika Profesi 

Dalam mempelajari etika profesi, maka pendekatan yang harus dipakai adalah 

pendekatan kritis refleksif, dialogis. Pendekatan (metode) tersebut dipakai oleh 

seseorang yang memiliki profesi tertentu (dokter, pustakawan, arsitek dan sebagainya) 

dalam menilai tentang apa yang telah ia lakukan (perilaku kerja) terhadap bidang atau 

pekerjaan tertentu. Orang perlu merenungkan secara kritis dan mendialogkan tentang 

segala sesuatu yang telah ia lakukan selama bekerja baik untuk saat itu maupun di masa 

mendatang. Pendekatan itu bertujuan agar seseorang/seorang profesional dapat bekerja 

dengan sebaik mungkin sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Dalam berdialog, 

maka pertimbangan-pertimbangan moral menjadi dasar bagi hubungan profesional 

dengan klien. Pertimbangan-pertimbangan moral yang baik membutuhkan sikap awal 

yang jernih dalam melihat kasus/bentuk pelayanan, norma etis, cara berpikir yang logis 

dan rasional; dan informasi yang memadai tentang kasus ataupun bentuk pelayanan 

yang akan ditanganinya. 

d).  Peran Etika Profesi dalam Ilmu-ilmu Lainnya 

Sebuah pertanyaan lain dimunculkan. Sebenarnya etika profesi itu diletakan di 

mana? atau milik siapa? Etika profesi dapat diberlakukan pada pertama, individu-

individu yang memiliki kewajiban-kewajiban tertentu seperti kewajiban seorang 

profesional informasi bagi seorang kliennya atau kewajiban seorang dokter bagi 

pasiennya atau kewajiban seorang pengacara terhadap kliennya. Kedua, etika profesi 

dapat diterapkan pada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki profesi tertentu, 

seperti misalnya kewajiban kelompok wartawan atau jurnalistik terhadap masyarakat 

pembacanya atau kewajiban kelompok ilmuwan terhadap hasil temuan mereka yang 

berupa teknologi. 

Di sisi lain, bidang-bidang yang bersifat multi disipliner atau kajian lintas ilmu 

dapat menjadi media atau “lahan” penerapan etika profesi. Dengan perkembangan dunia 

ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, maka etika profesi menjadi semakin 

diperkaya karena adanya ilmu-ilmu tersebut. Misalnya saja munculnya etika profesi 

bagi ilmu kedokteran, ilmu-ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu komputer. Etika profesi 

mampu berdialog dengan berbagai ilmu dan bertahan dan dibutuhkan selama hubungan 

profesional-klien/pengguna jasa masih tetap ada. 

Bagi seorang profesional yang bergerak dalam bidang tertentu seperti 

perpustakaan, kedokteran, disain interior ataupun dosen, maka etika profesi dapat 

berperan sebagai “kompas” moral, penunjuk jalan bagi si profesional yang berdasarkan 

nilai-nilai etisnya: hati nurani, kebebasan-tanggung jawab, kejujuran, kepercayaan, hak-

kewajiban dalam bentuk pelayanan terhadap kliennya. Peran yang kedua, etika profesi 

diharapkan dapat menjamin kepercayaan masyarakat (klien-klien) terhadap pelayanan 

yang diberikan oleh si profesioanal. Untuk itulah harus diciptakan semacam kode etik 

yang baik (kode etik pustakawan, kode etik dokter, kode etik dosen dan sebagainya). 
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4.3  KAIDAH ATAU NORMA ETIKA 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang kaidah atau norma etika/moral yang 

lazim dimunculkan pada etika normatif, yaitu hati nurani, kebebasan, dan tanggung 

jawab, nilai dan norma, hak dan kewajiban . 

4.3.1  Hati Nurani 

Apakah yang dimaksud dengan hati nurani itu? Hati nurani atau orang sering 

mengatakan kata hati, suara hati, hati kecil adalah penghayatan tentang yang baik dan 

yang buruk yang berkaitan dengan tindakan nyata atau perilaku konkret manusia. Hati 

nurani semacam nur (cahaya) yang menerangi hati kita. Suara hati atau hati nurani 

memerintahkan atau melarang kita untuk melakukan sesuatu atau tindakan tertentu pada 

saat itu. Suara hati tidak berbicara tentang yang umum, melainkan tentang suatu situasi 

yang nyata. Sebagai contoh, Anti, seorang gadis remaja, ingin memiliki sebuah telpon 

genggam. Tetapi orangtuanya enggan untuk membelikannya. Tanpa sepengetahuan 

orang tuanya, Anti sering ke kamar ayahnya dan diam-diam ia mengambil uang dari 

dompet ayahnya. Uang itu akan digunakan untuk membeli telpon genggam. Sebenarnya 

ketika Anti mengambil uang tersebut, hati nuraninya “bekerja” – memerintahkan untuk 

tidak mengambil uang tanpa sepengetahuan ayahnya. Tetapi Anti tidak mengindahkan 

hati nuraninya, ia tertutup oleh keinginan yang kuat untuk memiliki telepon genggam 

tersebut. 

Contoh tersebut menunjukan bahwa Anti tidak mengikuti hati nuraninya. Tidak 

mengikuti hati nurani secara tidak langsung telah menghancurkan moralitas pribadi dan 

menghianati martabat yang terdalam pada kita. Hati nurani dikendalikan oleh kesadaran 

manusia (akal budi manusia). Dengan kesadaran atau rasionalitasnya manusia 

sebenarnya mampu untuk mempertimbangkan tentang mana yang baik dan yang buruk 

baginya. Kesadaran manusia atau rasionalitas atau akal budi manusia sesungguhnya 

adalah kemampuan manusia untuk merefleksikan – merenungkan dirinya dengan lebih 

baik tentang apa yang telah diperbuatnya. Kesadaran manusia mampu untuk menilai 

bagaimana hati nurani kita itu berperan di masa lalu atau masa yang akan datang. 

Perbuatan atau perilaku kita di masa lalu dinilai oleh hati nurani yang sifatnya 

retrospektif. Perbuatan atau perilaku kita itu di masa lalu buruk ataukah baik. Hati 

nurani prospektif dapat merencanakan perbuatan yang akan kita lakukan di masa yang 

akan datang dan menilainya. Menilai tentang apakah perbuatan yang akan dilakukan di 

masa mendatang itu nantinya baik atau buruk Bagi orang yang memiliki pekerjaan 

tertentu, mengembangkan hati nurani secara total sangat diperlukan agar kepribadian 

etis tetap terjaga dengan baik. Kedewasaan berpikir secara rasional akan membawa hati 

nurani kepada suatu penilaian (judgment) yang lebih bijaksana dan apabila putusan-

putusan itu muncul mungkin saja bersifat subjektif. maka putusan subjektif itupun 

berasal dari hati nurani yang sesuai dengan kualitas yang sebenarnya dari tindakannya 

itu. 

4.3.2  Kebebasan dan Tanggung Jawab 

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebebasan itu? Kebebasan adalah salah 

satu unsur yang sangat hakiki dan manusiawi yang dimiliki oleh manusia. Pada 

dasarnya setiap manusia memiliki kebebasan, dan kebebasan itu melekat pada manusia 

tanpa mengenal perbedaan suku, ras, agama, derajat maupun bentuk-bentuk lainnya. Di 

dalam bahasa Indonesia, kebebasan berasal dari kata bebas, yang artinya tidak ada 

pembatasan atau tidak dibatasi oleh apapun. Tetapi untuk mengerti kata bebas, maka 

seyogyanya kata bebas itu hendaknya dilekatkan pada kata benda sehingga memperjelas 

arti kata itu sendiri. Sebagai contoh, seseorang mendapat tiket bebas pesawat terbang 

untuk bepergian ke Bali, artinya seseorang itu mendapatkan tiket bepergian ke Bali 
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tanpa harus membayar sejumlah uang (seharga tiket tersebut). Kata lainnya, pergaulan 

bebas, artinya berteman dengan siapapun, tanpa mengendalikan norma sopan santun dan 

adat istiadat kebiasaan masyarakat setempat. 

Lebih jauh lagi, apabila kata bebas itu melekat pada diri seseorang, atau 

manusia, maka ia menjadi seseorang yang mampu untuk menentukan diri sendiri dan ia 

tidak dibatasi oleh orang lain atau masyarakat dalam menentukan dirinya sendiri 

ataupun jalan hidupnya. Dengan kebebasannya manusia mampu untuk “tampil” 

mengoptimalkan kemampuannya. Dari penjelasan tersebut, timbul pertanyaan, 

“mengapa kebebasan begitu banyak berarti bagi banyak orang?” Orang seakan-akan 

berlomba-lomba mendapatkan kebebasan bagi dirinya. Sebenarnya dengan 

kebebasannya itu manusia menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya, dan itulah yang 

membedakannya dengan mahluk lainnya di dunia ini. Perilaku hewan ditentukan oleh 

perangsang dari luar dan insting-insting dari dalam organnya. Oleh seorang pakar 

filsafat budaya, Ernst Cassirer yang mengatakan bahwa, manusia lebih tinggi dari 

hewan, ia tidak hanya menerima perangsang dan memiliki insting saja, tetapi ia mampu 

untuk menentukan dan berperilaku melalui dan sesuai akal budinya. Dengan akal 

budinya, martabat manusia ditampilkan melalui kebebasannya. 

Kita berhak atas kebebasan kita. Tetapi apakah itu berarti bahwa kita dapat 

bertindak atau berperilaku sesuai dengan kehendak kita tanpa ada batasnya atau 

bertindak sewenang-wenang? Untuk menjawab hal itu haruslah dijawab secara jernih. 

Sebagaimana disadari, manusia adalah mahluk sosial. Apa artinya itu? Sebagai mahluk 

sosial, maka seseorang selalu berada, dan bersama dengan orang lain, dengan sesama, 

dan ia menjadi bagian atau anggota dari suatu masyarakat ataupun komunitas atau 

kelompok tertentu. Dengan demikian kebebasan yang dimilikinya bukanlah 

kesewenangan, melainkan kebebasan yang secara hakiki terbatas oleh kenyataan bahwa 

ia adalah anggota masyarakat. Ia harus menyadari bahwa ia hidup bersama orang lain, 

yang memiliki kebebasan juga dan ia berada pada suatu lingkup yang sebenarnya 

dibatasi atau dideterminasi oleh misalnya suatu keadaan, peristiwa, situasi, ruang, 

waktu, aturan (rule) dan sebagainya. Dengan pembatasan-pembatasan yang ada itu, 

maka kebebasan yang diberikan oleh anggota masyarakat kepada seseorang haruslah 

diisi dengan sikap, dan tindakan yang tepat. Orang itu atau kita sendirilah yang 

menentukan sikap yang tepat dan sesuai dengan keinginan tanpa merugikan orang lain. 

Menentukan sikap dan keinginan yang tepat adalah salah satu bentuk tanggung jawab 

seseorang (dibaca kita). 

Ada hubungan yang erat antara kebebasan dengan tanggung jawab. Hubungan 

itu terlihat, pertama, keputusan dan tindakan yang diambil harus dipertanggung-

jawabkan oleh diri sendiri, bukan orang lain. Seseorang tidak diperkenankan melempar 

tanggungjawab kepada orang lain atas perbuatan yang tidak dilakukannya itu. Kedua, 

tidak setiap putusan dapat disebut sebagai bertanggung jawab. Bertanggung jawab 

haruslah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan 

tugasnya (misal bekerja pada instansi tertentu) dan kewajiban terhadap apa yang 

dilakukannya dan terhadap harapan lainnya dan itulah nilai-nilai kemanusiaannya yang 

sebenarnya. Dengan demikian kebebasan yang dimiliki manusia haruslah diisi dengan 

penuh makna tanpa kesewenang-wenangan 

4.3.3  Nilai dan Norma 

Di dalam kehidupan manusia ada banyak nilai yang muncul, seperti nilai 

ekonomis, nilai moral, nilai etis, nilai estetis, nilai keagamaan. Lalu apakah nilai itu 

sebenarnya? Nilai di sini diartikan sebagai suatu perangkat untuk melakukan penilaian 

tentang sesuatu. Di dalam penilaian itu memunculkan hasil yang berasal dari penilaian 

tersebut. Hasil penilaian dapat bersifat positif sejauh itu menguntungkan atau 
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memberikan hasil yang memuaskan bagi yang dinilai. Sedang hasil yang negatif 

menunjukan bahwa penilaian terhadap sesuatu dianggap tidak memuaskan, bahkan 

dianggap tidak benar atau ada semacam kesalahan yang terjadi ketika unsur-unsur nilai 

itu muncul (di dalam nilai ekonomis, nilai sosial, nilai religius dan sebagainya). Setiap 

penilaian tentang sesuatu selalu berkaitan dengan kaidah atau norma atau semacam 

aturan yang mendasarinya. Norma ataupun kaidah selalu memiliki semacam kriteria 

atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika ia akan menilai sesuatu. 

Oleh karena itu muncul anggapan bahwa norma dapat dianggap sebagai aturan atau 

kaidah sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu. Dengan demikian banyak norma, 

seperti norma benda, norma hukum, norma etiket. norma moral. 

Etika mengkaji tentang nilai yang berasal dari moral. dari perbuatan yang baik 

dan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini menunjukan bahwa nilai moral 

berkaitan dengan pribadi individu atau manusia yang memiliki tanggung jawab. Nilai-

nilai moral mengakibatkan bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah, karena ia 

bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat Di dalam nilai moral terdapat norma moral 

yang menentukan apakah tindakan kita itu baik atau buruk. Di antara norma-norma 

yang ada, maka norma moral dianggap paling tinggi. Mengapa? Norma moral 

memberikan kita berbagai pertimbangan secara rasional tentang apa menjadi tolok ukur 

ketika seseorang melakukan perbuatan tertentu. Apakah perbuatan atau tindakan itu 

memiliki kegunaan bagi seseorang atau tidak, hanya orang itu saja yang mengetahuinya. 

Oleh karena itu pertimbangan yang bersifat rasional sangat menentukan kualitas atau 

mutu dari tindakan seseorang.  

4.3.4  Hak dan Kewajiban 

Seperti halnya dengan kebebasan, maka hak merupakan elemen yang sangat 

manusiawi yang dimiliki manusia. Apakah hakikat hak itu? Pada dasarnya hak 

merupakan klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain 

atau terhadap masyarakat. Dengan mempunyai hak orang dapat menuntut bahwa orang 

lain akan memenuhi dan menghormati hak itu. Hak itu dapat berupa hak atas warisan, 

hak atas tanah, hak atas lingkungan alam dan sebagainya. 

Bermacam jenis hak dapat memperjelas tentang hak yang berkaitan dengan 

moral. Untuk itu akan dijelaskan jenis-jenis hak seperti hak legal, hak khusus dan hak 

umum, hak individual dan hak sosial, hak positif dan hak negatif (Bertens, 1998: 176-

192). 

a).  Hak legal 

Hak legal adalah hak yang di dasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk yang 

dimunculkan melalui undang-undang, peraturan, dokumen yang sifatnya resmi atau 

berasal dari suatu lembaga atau instansi tertentu. Hak legal berfungsi dalam sistem 

hukum, dan didasari oleh prinsip hukum. 

b).  Hak khusus dan hak umum 

Hak khusus adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang. Hak 

tersebut timbul karena ada relasi khusus antara beberapa orang atau karena fungsi 

khusus yang dimiliki seseorang kepada orang lain. Contoh hak khusus, misalnya orang 

tua mempunyai hak bahwa anaknya akan patuh kepadanya dan anak memiliki hak 

bahwa ia akan diberi makanan, serta kebutuhan lainnya oleh orangtuanya. Sedang hak 

umum adalah hak yang diberikan kepada seseorang karena ia adalah manusia. Semua 

manusia memiliki hak tersebut tanpa terkecuali. Hak umum sering disebut sebagai 

human right atau natural right atau hak asasi manusia. 
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c).  Hak individual dan hak sosial 

Hak individual adalah hak yang dimiliki oleh individu terhadap negara atau 

suatu masyarakat. Hak individual adalah hak berupa kebebasan berpendapat, hak 

berserikat, hak beragama, hak menetap di suatu tempat dan sebagainya. Hak individual 

sebenarnya memperjuangkan hak hati nurani masing-masing individu. Apabila hak 

individual diarahkan pada anggota masyarakat atau suatu kelompok akan memunculkan 

hak yang sifatnya sosial. Jadi hak sosial adalah hak yang diperoleh seseorang ketika ia 

sebagai anggota suatu masyarakat dan berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya. 

Contoh hak sosial adalah hak atas pelayanan kesehatan, hak atas pendidikan. hak atas 

pekerjaan, hak mendapatkan upah yang layak. 

d).  Hak positif dan hak negatif 

Hak positif akan terjadi apabila seseorang berhak atas tindakan orang lain 

kepada orang itu. Sebagai contoh, seseorang yang tertabrak oleh sepeda motor sehingga 

ia terjatuh di jalan berhak atas pertolongan orang lain. Atau contoh lainnya, sebagai 

seorang warganegara lndonesia saya berhak mendapatkan hak atas makanan sehat, 

pendidikan yang baik dan pelayanan kesehatan. 

Hak negatif terjadi apabila seseorang bebas mendapatkan atau menginginkan 

atau melakukan sesuatu. Contoh hak negatif adalah ketika seseorang (atau saya) 

mendapatkan hak untuk berbicara di depan kelas, hak untuk mendapatkan pendidikan 

tinggi di luar negeri dan sebagainya. Dalam hak negatif terkandung suatu maksud yaitu 

pihak lain atau orang lain tidak dapat atau tidak boleh menghindari apa yang saya 

inginkan itu. Kebebasan seseorang memungkinkan segala yang diinginkannya dan 

terwujud dalam hak-haknya. 

e). Hak moral 

Hak moral adalah hak seseorang yang didasari atas prinsip atau peraturan etis, 

dan oleh karenanya hak moral berada dalam sistem moral. Sistem moral adalah sistem 

yang memiliki beberapa elemen atau kaidah moral (hati nurani, kebebasan, tanggung 

jawab, hak dan kewajiban) dan kaidah itu saling terjalin sedemikian rupa dan hasil 

sistem itu terwujud dalam tindakan atau perilaku baik atau perilaku buruk manusia. 

Contoh hak moral misalnya, seorang dosen berhak bahwa mahasiswanya ketika sedang 

ujian akhir semester berlaku jujur dalam menjawab soal ujian tersebut. 

Bagaimana dengan kewajiban? Kewajiban seseorang tergantung pada hak-hak 

yang diperolehnya. Terdapat kewajiban atas hak legal, hak individual dan hal sosial, hak 

khusus dan hak umum, hak negatif dan hak positif. Setiap kewajiban yang harus 

dilakukan oleh seseorang tidak selalu sama dengan orang lain. Semuanya itu tergantung 

bagaimana hak-hak itu diperolehnya. Ketika ia berhak mendapatkan hak individual, 

misalnya hak pendidikan diperguruan tinggi, maka ia harus melakukan kewajiban sesuai 

dengan haknya itu, yaitu membayar uang SPP secara tepat waktu. Dengan demikian 

antara hak dan kewajiban teljadi korelasi atau hubungan timbal balik. Kewajiban dapat 

terkait dengan hak orang lain ataupun tidak terkait dengan hak orang lain. Menurut JS. 

Mill (Bertens, 2001: 194-196) kewajiban dengan hak orang lain disebut sebagai 

kewajiban sempurna, karena adanya prinsip keadilan. Sedang kewajiban yang tidak 

terkait dengan hak orang lain disebut kewajiban tidak sempurna karena tidak adanya 

unsur keadilan. 
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4.4   PENTINGNYA ETIKA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI DAN 

KEHIDUPAN ILMIAH 

Setiap orang perlu bermoralitas, tetapi tidak setiap orang perlu beretika. Tetapi 

mengapa etika masih diperlukan di masa kini, di Abad Globalisasi dan Milenium? 

Untuk tujuan apa? Etika tidak langsung membuat kita menjadi manusia yang lebih baik 

(itu tugas ajaran moral), melainkan etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi 

kritis yang berhadapan dengan berbagai moralitas yang kadangkala membingungkan. 

Sebagai pemikiran kritis dan sistematis, etika ingin menimbulkan suatu keterampilan 

intelektual, yaitu ketrampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Lalu 

untuk apa orientasi kritis itu dibutuhkan? Orientasi kritis dibutuhkan untuk mengambil 

sikap yang wajar dalam suasana pluralisme moral yang merupakan ciri khas zaman 

sekarang. 

Ada beberapa alasan mengapa etika masih dibutuhkan di saat ini. Pertama, 

pandangan-pandangan moral yang beraneka ragam yang berasal dari berbagai suku, 

kelompok, daerah dan agama yang berbeda dan yang hidup berdampingan dalam suatu 

masyarakat dan negara. Kedua, modernisasi dan kemajuan teknologi membawa 

perubahan besar dalam struktur masyarakat yang akibatnya dapat bertentangan dengan 

pandangan-pandangan moral tradisional. Ketiga, munculnya berbagai ideologi yang 

menawarkan diri sebagai penuntun kehidupan manusia dengan masing-masing 

ajaraannya tentang kehidupan manusia. 

Alasan-alasan tersebut yang memicu manusia untuk memikirkan dan 

merenungkan kembali tentang pentingnya etika dalam kehidupan manusia. Selama 

manusia berupaya mencari jati dirinya, eksistensi dirinya dan berada dalam suatu 

“situasi” kehidupan. manusia memerlukan semacam kompas moral, pegangan dan 

orientasi kritis agar tidak terjebak, bingung atau ikut-ikutan saja dalam pluralisme moral 

yang ada dan terlebur dalam kehidupan yang nyata. Peran etika menjadi lebih nyata agar 

orang tidak mengalami krisis moral yang berkepanjangan. Etika dapat membangkitkan 

kembali semangat hidup agar manusia dapat menjadi manusia yang baik dan bijaksana 

melalui eksistensi, profesinya. 

Dalam kehidupan ilmiah, etika menjadi sangat penting, pokok perhatiannya 

tertuju pada problem dan proses kerja keilmuan, sehingga memunculkan studi etika 

keilmuan. Etika keilmuan menyoroti aspek bagaimana peran seorang mahasiswa, ilmu-

wan terhadap kegiatan yang sedang dilakukannya (belajar, melakukan riset dan 

sebagainya). Tanggungjawab mahasiswa dan ilmuwan dipertaruhkan ketika ia dalam 

proses kegiatan ilmiahnya terutama dalam sikap kejujuran ilmiah. Pokok perhatian lain 

dalam etika keilmuan adalah masalah bebas nilai. Bebas nilai adalah suatu posisi atau 

keadaan di mana seseorang ilmuwan (atau calon ilmuwan/mahasiswa yang memiliki 

hak berupa kebebasannya dalam melakukan penelitian ilmiahnya. Mereka boleh 

meneliti apa saja sejauh itu sesuai dengan keinginan atau tujuan penelitiannya. 

Kebalikan bebas nilai adalah tidak bebas nilai. Tidak bebas nilai dalam suatu penelitian 

adalah munculnya hambatan yang berasal dari luar (norma agama, norma hukum, 

norma budaya) dan muncul ketika seorang peneliti sedang atau telah menyelesaikan 

penelitiannya. Norma-norma tersebut menjadi semacam “pagar” yang merintangi 

kebebasan seorang peneliti atas dasar tujuan dan kepentingan norma tersebut. Sebagai 

contoh, ketika penelitian tentang bayi tabung pertama kali dikemukakan, muncul 

penolakan dari berbagai pihak, terutama dari kelompok agama. Alasan penolakan itu 

karena kelompok agama memiliki pendapat bahwa munculnya mahluk baru (bayi) 

bukan berasal dari kreasi ilmuwan tetapi secara alamiah berasal dari persatuan laki-laki 

dan perempuan dalam suatu perkawinan dan disahkan oleh norma atau aturan agama. 


