
Etika dan Profesionalisme TSI

Pengertian Etika
•Memahami, mengerti, dan menjelaskan profesi, tata laku, dan etika 
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•Memahami, mengerti, dan menjelaskan profesi, tata laku, dan etika 
berprofesi di bidang teknologi informasi

Refrensi :
http://asyilla.wordpress.com/2007/06/30/pengertian-etika/
http://y0un13.blogspot.com/2006/03/etika-profesi-dan-tanggung-jawab.html
http://amutiara.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/10043/PENGERTIAN+ETIKA.doc
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Pengertian Etika
Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan manusia

dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.

Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ETHOS yang berarti

norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik,
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seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini :

- Drs. O.P. SIMORANGKIR : etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berprilaku

menurut ukuran dan nilai yang baik.

- Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang tingkah laku

perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.

- Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai

dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya.
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Etika juga memiliki pengertian arti yang berbeda-beda jika

dilihat dari sudut pandang pengguna yang berbeda dari istilah

itu.

� Bagiahli falsafah,
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� Bagiahli falsafah,

� Bagi sosiolog,

� Bagi praktisi profesional termasuk dokter dan tenaga kesehatan lainnya,

� Bagi eksekutif puncak rumah sakit,

� Bagi asosiasi profesi,
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Pengertian Profesi
Profesi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menafkahi diri

dan keluarganya dimana profesi tersebut diatur oleh Etika Profesi dimana Etika

Profesi tersebut hanya berlaku sesama Profesi tersebut.

MenurutDE GEORGE, timbul kebingunganmengenaipengertianprofesiitu
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MenurutDE GEORGE, timbul kebingunganmengenaipengertianprofesiitu

sendiri, sehubungan dengan istilah profesi dan profesional. Kebingungan ini

timbul karena banyak orang yang profesional tidak atau belum tentu termasuk

dalam pengertian profesi. Berikut pengertian profesi menurutDE GEORGE :

“PROFESI, adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk

menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian”.
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CIRI-CIRI PROFESI
� Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu:

Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat

pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.

� Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap
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pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.

� Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus

meletakkan kepentingan pribadi dibawah kepentingan masyarakat.

� Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu

berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa

keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk

menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.

� Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.
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CIRI KHAS PROFESI
Menurut Artikel dalam International Encyclopedia of education, ada 10 ciri khas suatu profesi, 
yaitu:

1. Suatu bidang pekerjaan yang terorganisir

dari jenis intelektual yang terus berkembang

dan diperluas.

2. Suatu teknik intelektual.

profesi sendiri.

7. Asosiasi dari anggota profesi yang menjadi

suatu kelompok yang erat dengan kualitas

komunikasi yang tinggi antar anggotanya.
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2. Suatu teknik intelektual.

3. Penerapan praktis dari teknik intelektual

pada urusan praktis.

4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan

sertifikasi.

5. Beberapa standar dan pernyataan tentang

etika yang dapat diselenggarakan.

6. Kemampuan untuk kepemimpinan pada

komunikasi yang tinggi antar anggotanya.

8. Pengakuan sebagai profesi.

9. Perhatian yang profesional terhadap

penggunaan yang bertanggung jawab dari

pekerjaan profesi.

10. Hubungan yang erat dengan profesi lain.


